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  قدمهم

دی و صــنعتی هر کشــوری، حجم بی شــك یكی از معیارهای توســعه اقتصــا  

که منجر به رشد اقتصادی، رونق تولید و اشتغال  باشدمیساالنه آن کشور  صادرات

اما در بین صادرات محصوالت مختلف، که هرکدام با وجود . گرددمیزایی مستقیم 

هزینه چرخه تولید و حمل و نقل خود و غیره، و بنا به قیمت رقابتی بین تمامی 

صی دارند، در این میان خدماتی تح شخ سود م ت تولید کنندگان، ارزش افزوده و 

عنوان صادرات خدمات فنی و مهندسی وجود دارد که تمام مبلغ دریافتی آن سود 

خالص محسوب شده و نشات گرفته از دانش مهندسی آن مجموعه است، بنابراین 

. قطعا باشدمیاین نوع صادرات برای تمامی کشورهای علمی و صنعتی مورد توجه 

ــنعتی آن حو ــعه علمی و ص ــنعتی و علمی توس ــی ص خواهد  درپیزه را هر چالش

داشت، صادرات خدمات فنی و مهندسی عالوه بر مزایای مالی خود، حرکت در مرز 

 دارد که دربرعلمی و صــنعتی روز دنیا را برای آن مجموعه و کشــور صــادرکننده 

 .شودمییكی از معیارهای توسعه پایدار برای هر کشوری محسوب 

زمینه دانش کاربردی صادرات خدمات فنی و مهندسی  درنیازهای ذکر شده   

ـــان و نبود منبعی جامع و گام به گام برای تبیین این مهم، حقیر را  برای مهندس

ستفاده از تجربه عملی این خدمت و مطالعات نظری برای تحقق  شت تا با ا برآن دا

ل اجرایی امور صادراتی آن، کتابی را نگارش و تنظیم کرده و تمامی مفاهیم و مراح

 آن را در نه فصل گردآوری نمایم.

خداوند متعال را سپاسگذارم، که این توفیق را به حقیر عنایت فرمود تا بتوان   

و تقدیم به جامعه محترم علمی  نگارش، تنظیمسال این کتاب را  2در مدت زمان 

 کشور نمایم، امید آن است که مورد استفاده تمامی عزیزان واقع گردد. یو صنعت
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بی شك این اثر مبرای از اشتباهات و ایرادات نبوده و خواهشمندم در صورت   

پیشنهادات و انتقادات خود را ارسال نموده تا در ویرایش نسخه های بعد  ،مشاهده

 .قع گرددوامورد اثر 

 "أُنِيبُ وَإِلَيْهِ تَوَكََّلْتُ عَلَيْهِوَمَا تَوْفِيقِي إِلََّا بِاللََّهِ "

 مجتبی اسماعیلی

 1401 فروردین

m.esmaeili.ee@gmail.com  
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اهلل  سالم) زینباثر ناقابل، تقدیم به ساحت مقدس و با عظمت حضرت 

 :(علیها

که هنوز، کاروان کربال چشم به دستان نوازشگر  زیبرخ خانم حضرت زینب...  

 ادینگاه تو را فر مینس یخاک سوخته، خنكا نیکه هنوز ا زیبرخ .تو دوخته است

 .ندیتوست که به گل نش از چشمان یتشنه، محتاج شبنم یصحرا نای و... زندیم

خون آلود،  یكرهایو پ شودیم ادیها، نام مقدس تو، فر زهین یبر فراز بلندا هنوز

و  طلبدیگهواره کودکان، تلنگر دستان تو را م هنوز... تو را چشم انتظارند امیق

سرخ، پشت  یپشت همه پندارها هنوز .کندیتو را زمزمه م ادیها اذان  گلدسته

شكوفا،  یهاشكسته، پشت همه زخم یها یشانیکبود، پشت همه پ یهاهمه زمان 

ات را در شام گونه امبریپ ها، معجزهپس از سال  نیو هنوز زم وزدیتو م الیخ

 ...فراموش نكرده است

با  دادیبا تو آغاز شد و ب ادیکه فر یا خانم حضرت زینب... سم،ینویتو م یبرا  

 یجار ی! اثارینهال بارور ا یاعتراض! ا والیت برایقامت  ی! اریآزاد اس یتو رسوا! ا

مظهر لطافت و رحمت!  یآذرخش خشم! ا یصراحت و عفت! ا هیآ یزالل متانت! ا

 و تو را درک کرد... تو را گفت، تو را نوشت توانمیچگونه 

 

 ”حسین شد / تكمیل آن به موی پریشان زینب استترویج دین اگرچه به خون “
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ی حددر ئه تعریف ت، اراخدماع لیل تنودبه در تعریف خدمات فنی و مهندسی 

ین ار مىکند ـتهدـپیچیرا ر ـماین انچه ، آسته ادبواری شور دکااره همواز آن 

درک و  غالباً، هادهستاو ها دادهکثر دن ابوس لیل ناملمودست که به اقعیت وا

تعریف دم در مرری از نیست. بسیان سات آعرضه خدمام و اـنجا هایراهتشخیص 

 ند.رومىه طفرت ف خدماـتعریاز ا ـم، ااندهجاموی رـتولید کاال با مشكل کمت

ست تا ت اخدماس به مشخصه غیر ملموره اش، ایفرتمامى تعاک نقطه مشتر

 د:مىشود یاد یار زبسیاع ین موضواز ایر زیف نظیر تعریف رتعااز برخى در که ی حد

آن را د ـنیاتوىـى نمـلوشید وبخرید یا بفرن را آنید است که مىتوی ا»خدمت چیز

تعریف س ملموفعالیت یا منفعتى نارا خدمت  و همچنین فیلو کتلرد.« ـس کنیـلم

ل نباد بهی را ت چیزـمالكیو د ـیگر عرضه مىکنف دبه طر  فطر  یك  که  دمىکن

 فصل اول    

 خدمات هاییژگیو و یستیچ
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، خدمت. دـبسته باشد یا نباشوافیزیكى ی ست به کاالاتولید خدمت ممكن ارد. ند

گرچه ممكن د. مقابل عرضه مىشوف به طرف ست که بوسیله یك طراعملى ر و کا

ماً وین عمل لزا ماا اتنگ باشدتنگط تبادر ارفیزیكى ل ا یك محصوـند بروین است ا

 .ددنمىگرمل تولید منجر اعواز ى ـًبه مالكیت یك معموال وست س انا محسو

 

 (: خدمات فنی و مهندسی1-1شكل )

 

 هاركشود قتصادر اخدمت ه ینداسهم فز -1-1

 خلى دامد تولید نا خالص آن در درآکه سهم دا، کاناو مریكا در آنه تنها ت خدما

صنعتى توسعه ی هارسایر کشودر بلكه ه، کر شدذد ـصدر 62و 72ب ـبه ترتی هاآن

هند. بخش دكیل مىـتشد روز را اـقتصام ـعظامت ـقسن، اـر جهـساسردر یافته 

 توجیه مىکند.را ها رین کشودر امشاغل جدید د یازشد ت، رخدما

صنعت )شامل ورزی و بخش کشاام ستخدانسبت ، ملىد قتصاابا توسعه 
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ی نگیزاشگفت ر بطوت، مقایسه با خدمان( در دـمعاج تخرـسو انعتى ـصات دـتولی

ل حتمااا ـبن اـمل زوـطدر نه ارـد سـمدرآیش افزابطه را (2-1)تغییر مىکند. شكل 

ا ـمریكدر آهد. مشاغل خدماتى دمىن نشات را بخش خدمال در شتغاایش افزا

 ریوــطهبد، رــىگیــر مــب را درى ــخصوصان رــبگیق وـد حقـصدر 76ن وـکنا

یش ازــفاز اریعتر ــى ســاتى خیلدمــخی هادتمزــسدیش ازــفاه ــک

دی اـقتصت ادماـش خـبخ، هارکثر کشودر است. امشاغل صنعتى  ستمزدهاید

بر را در صنایع مختلف ای از دهه مجموعه گسترـکری وـبط، تـسع اوـمتنر یاـبس

ی ا شرکتهاـت، انىـجهرگ زـبر یاـبسی کتهاشرازه، از ندانظر د و از مىگیر

 ست.ده اگستر، فرین کوچكى که تنها به یك شهر خدمت مىکنندرآکا
 

 

 سهم اشتغال به ازای شغل ها(: 2-1شكل )
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 تخدمان لمللى شدابین  -1-2

مت ـه سـبه دـعم تغییره ـب، میكدکاهای آلناژورنامه تا از روزسانهها وزه رمرا

د. ـمىکننره شااز آن ایریتى ناشى مد هایشچالت و دماـه خـبى ـمتكی هاداـتصقا

د به خورا شد ان رى باالترین میزجهاند قتصای اایر بخشهاـسن اـمیت در دماـخ

مجموعه د را در قعى خوه واجایگاز ین بخش هنول این حااست. با ص داده اختصاا

بت ـتم نسـیسبن رـهه پایانى قدو دطى ت ست. خدماده انكرا ها پیدرکشودرات صا

در هم ـر سـنظاز قابل توجهى ه و ینداشد فز، رجهانىد قتصای اه سایر بخشهاـب

نیمى از بیش ت خدما 1997ل سادر ابر تحقیقى ـت. بنـساته ـشداانى ـجهرت اـتج

شامل را جهانى رت اـل تجـک% از 25از ر ـتافرو ا ـمریكه آدـمتحت االـیا GDPاز 

 ست.ه اشد

همیت ص اشناسایى خاو جهانى د قتصات در ادماغم سهم برجسته خرعلى 

د خول محصوز خدماتى هنوی کثر شرکتهات، اگا 1993فقت نامه اموت در خدما

مینه در زر ـخیا هایتپیشرفد جوولى با وشند. وفرى نمىلمللاسطح بین را در 

حت تر ر رابسیای دور هانمكادر  هاآن ئه و اراها زمرت از خدمار عبوژی، تكنولو

 د.مىشوم اـنجاریعتر ـسه و دـش

 

یر ارد زموت در خدمان لمللى شدابین  هاییتژاسترها در اژیتأثیر تكنولو

 ست:ده اتر بودمشهو

را خدماتى ع که نه تنها نوت، ئه خدماژی در اراتكنولوده از ستفاایش افزا .1

یع زبلكه بر چگونگى توین مىکند ـوند تعیـىشـى مـلمللاین ـه بـک

 ارد.نیز تأثیر مىگذت جهانى خدما

ت در مختلف تحویل خدمااع نواکه وزی مرت راه دور اتباطاارسانى آ .2

  ست.ده اتسهیل کررا جهانى س مقیا
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ساسى ر اپیشرفته که به طو هایژیتكنولواز ناشى ت یعت متغیر خدماطب .3

تغییر ، جهانى نمایندد را خوت خدماد ـنناىتوـکه شرکتها مرا یى هاروش

 هد.دمى

 ند:اشته دایى اتأثیر بسزت خدمان جهانى شد، تسریعدر یر ی زندهارو

ل نتقاو اپیشرفته تر ی هارکشود قتصات در اهمیت یافتن خدماا (أ

 کم.د تمزـسدا ـبی هادقتصااساخت به ی فعالیتها

ی شرکتهاروی نباله وم دلزو به سطح جهانى ه ندزسا هایتفتن شرکر (ب

 .هاآن ن از نای آهازنیاه تأمین کنندخدماتى 

ملى ی هازمرن همیت تر شداکه باعث کم ژی تكنولوه کنندن همساات ثرا (ت

 ست.ه انسبت به گذشته شد

و شرقى ی پاو اروسابق روی شودر ین بسته از اپیش ی هازاربان شدز با (ث

 ت.به خدما هاآن ز نیا

 ت.خدمادرات صانع امواز برخى ف حذت و گوئه گاات دور اروکرامذ (ج

 باالتر توسعه.ح سطوت در ها به خدماربیشتر کشوی مندزنیا (ح

ت ــفقامو، هــگوئات دور اروکراذــمن اــب پایــمتعاقو  1994ل اــسدر 

از ین شد. تا قبل وتد GATS انت عنوــتحت دماــه خــبط وــمربت اــه گــنام

ست. لیكن با توجه به ده اجهانى کاالها بورت تجاره بات درگاد بیشتر مفا، یخرتاآن 

، خلىداتنظیمى ی سیاستهای جنبههات  از خدماو کاال رت نع تجااین که موا

، هستندوت با هم متفات مهاجری یتهاودمحداری و گذسرمایهی یتهاودمحد

 ست.اگرفته ار ه قرـتوجرد گانه مواجدر به طوت، گات در خدما
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 (: خدمات فنی و مهندسی3-1شكل )

 با كاالهاآن تمایز ه جوت و وخدماه یژوى مشخصهها -1-3

ده ستفاده و آن را اکراری خریدآن را مشتریانى که ای یایى برامزآورده هر فر

حالى که ، در فیزیكىت الآیا ء شیااز اتند را عباـد. کاالهـىکنـمد اـیج، ادـمىکنن

ت ایز ساختن خدماـمتمر وـلیه به منظت اوهستند. تحقیقاد کنش یا عملكرت خدما

دن نامشابه بولموسی، ت: نامـشداکلى تأکید وت تفار بر چهاص خار کاالها به طواز 

ز یژگىها هنووین اگرچه دن. بوه خیرذغیر قابل ی و تفكیك ناپذیر ،ناپیوستگىو 

محیط جهانى دن کرده حد سااز بیش دن و بوی ل نظرـلیده ـا بـماند. دکر مىگرذ

در  هاآن از هریك ی از رـیح مختصـضد. توـناهـگرفتار رـقد اـنتقرد اوـم، ىـقعوا

 د:ئه مىشواراین قسمت ا

ا لذ؛ یددیا د خرید لمس کراز قبل را ها آن اننمىتویعنى  دن:بوس ناملمو( 1

قابل ت خدمادن قابل لمس کردر باید سعى ت یابى خدمازاربادر مدیریت مناسب 

ی هاروشطریق ت را از ن خدماـید ابرراـکاز ل ـافع حاصـا منـیو د ـکند ئه خوارا

 کند.م عالن ابه مشتریاه غیرت و مجال، یروسانى نظیر تصاع رطالا
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و ست اناپیوسته وت و غلب متفات اکیفیت خدما ناپیوستگى:و  دننامشابه بو( 2

هند. به همین دئه مىآن را اراست که اا شرکتهایى ـیاد رـفاه ـته بـبسواب ـغلا

تغییر ن مكاابلكه ، دنمىشوین ـمانند کاال تعیری عالمت تجاس سااها برآنلیل د

ن مكااه ـبلك، دنمىشوین ـاال تعیـد کـماننوت متفای هانمكاو ها نمادر زکیفیت 

ت اـثبا الذد دارد، جوع ویك موضووت در متفای هانمكاوها نمادر زتغییر کیفیت 

 ست. امشكل ر بسیان مشتریاش در ین نگراحفظ ت و کیفیت خدمادر تگى ـپیوس

 د.عمل نكننه آنگونه یند، در آندادهعمل کرب وـهى که با کیفیت خوبسا گر چه

اد، غلب موا ایر، زستاین عامل با ناپیوستگى نیز مرتبط ا ی:تفكیك ناپذیر( 3

مجموعه را از هند خدمت انه مىخوو نند امىتون دگاـکننف مصرن و مشتریا

ت کنند. مثالً کیفیت خدماا جده آن هنددئه و ارایافت خدمت دریط اشرو ضعیت و

نبى اــجت دماـایر خـساز د ـناتوىـى نمـشزموآیك محیط ب در خور یاشى بسزموآ

یط ــمحم، اــت نــتم ثبــسیس، گــکینرپاران، توــس، رهــر کتابخانــنظیآن 

انبى ـمل جاین عواگر د و اشى تفكیك شوزموی اداری و آاــفضو ا ــهسالــک

از ند اتونمىزش موآت مناسب ـم کیفیـغرى ـلعت دماـخه دـگیرن، ندـعیف باشـض

 ضى باشد.آن را

نیز ت محصوالرد مودر کاال حتى دی موجو هخیرذ دن:بوه خیرذغیر قابل ( 4

کاال داری رنبال امعموی بر هزینههاوه عالن دضایع شد و فسال احتماو است ار اشود

ه و خیرذمانند ت خدماه خیرذما است. اجه اموآن کاال با ه خیرذست که املى اعواز 

دل ك خدمت معاـیاری دـنگهه و رـخیذبلكه هزینه ، دنمىشوکاال تعریف اری نگهد

سایل وه وهد به عالدئه مىرا اراخدمت آن ست که ایا شرکتى د فراری ه نگهدهزین

 خدمت.م آن نجاز انیارد مو

ت دماـخو ا ـین کاالهـى بـساست ااـختالف، اخدمته یژت وبا توجه به مشخصا

ظایف ن وکه به ما کمك مىکند تا میاد مالحظه کر، رـیارد زوـمان در وـىتـمرا 
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، فیزیكىی یابى کاالهازارباو ظایف مدیریت ت و ودمایابى خزارباو پیوسته مدیریت 

 قائل شویم.وت تفا

 تخدماو ساسى مدیریت كاالها ا هایتوتفا -1-3-1

 ند.آوربدست نمى ت را مالكیت خدمان مشتریا 

 نامحسوسند.ی هادخدماتى عملكری هاآوردهفر 

 ند.ی دارکت بیشترریند تولید مشاآفرن در مشتریا 

  هند.دشكل آورده را فراز  نند بخشىامىتواد فراسایر 

 د دارد.جوی وبیشترع عملیاتى تنوی هادهستاو ها در داده 

 ست.امشكل ن مشتریاای برت کثر خدمااشیابى ارز 

 ارد.ندد جوال ومودی اموجورت صوو ساساً فهرست ا 

  ست.ا ترممه نسبتاًن مازعامل 

 هایلهم کاناو نیكى ولكترا هایلند هم کاناامىتوت تحویل خدماهای شیو 

 فیزیكى باشد.

 تجامع خدماو مدیریت منسجم ء هشت جز -1-4

ار سى قرربرو بحث رد موی تولیدی یابى کاالهازاربای هادهبرراهنگامى که 

، قیمتل، محصو، یعنىدی هبرراساسى اعامل ر اـوالًچهـمعمن، اـیابزارباد رـىگیـم

ما ا ؛هنددمىار رـر قـنظرد وـمط( را اـتبار)یا دی پیشبرت تبلیغاو  یع(ز)یا تو نمكا

همیت عامل و امر تولید ی در اکت مشتررکه جنبههایى مانند مشات ماهیت خدما

ست ای دنیز طلب مىکند. بری را یگردمل حیاتى اعود جودارد، وبر ن را در ماز

ده ستفات ادیریت منسجم خدماـمی وـلگا Pتـهشاز ما ، ین چالشایافتن به 

میم ـر تصـت متغیـه هشـبرا خدماتى  هاینمازساان توجه مدیر که، مىکنیم
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 زد.ب مىساـجلی رـگی

نى وزیى سبك روقایق پان ناروزپااز به یكى را  Pین هشتاز اهر یك الولك 

رد و کسفوآنى اقایقرت مسابقا، حرکت مىکند تشبیه مىکندرو زن که با هشت پا

ست. همه ساله ل اسا 150ود دـه حـد کـمسابقه شع ین نوت اکمبریج باعث شهر

 ایهابـمشت ابقاـمسوزه، رـمد. امىشو اربرگزن، یكى شهر لنددنز، در تمیزدر رود 

 هاروزنبدنى پاو فیزیكى رت قد، از تگرچه سرعد. مىشوار برگزن ر جهاـساسردر 

ستیابى ای دنیز منعكس مىکند. بررا  هاآن م جاـنسو ااهنگى ـما هم، ایدآبدست مى

هماهنگ با را  دوـخروی اـد پـبایرو زن اـت پـهشاز ك ـر یـه، ایىـیى نهرآاـه کـب

ته ـعقب قایق نشسدر که ار را سكاندرات وستدنیز آورد و دربه حرکت ان یگرد

هر در موفقیت را  Pبین هر هشت ایهمشابم نسجاری و اد. همیاـنمایا رـج، اتـسا

یت اهدرا )که قایق  ار(. سكاند2-2كل ـت )شـسز ااـنیرد قابتى مورشغل خدماتى 

و د ـىکنـمه زـنگیاد اـیجاه ـخدمده، در رـمشخص کاد را فری امىکند. جا

ای رـبیهى بـتش (ـدهدمىار مسابقه مد نظر قررا در  قیبر هایقنه قایرایاـهش

 دد.رـىگـمب وـدیریت محسـم

 

 تمدیریت منسجم خدماء هشت جز(: 4-1شكل )
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 ست:ایر ح زبه شر  psیا ت چه خدمارمدیریت یكپاای جزا

Pن تریاـر مشـنظرد وـافع مـنظر گرفتن مندر موظفند با ان مدیرل. : عناصر محصو

کاال یا اه )خول صلى محصواهسته ی یژگىها، وقیبت روالـمحصد رـعملكه وـنحو 

 نمایند.ب نتخاه آن را احاطه کننداضافى ت اعناصر خدماای از ستهت( و دخدما

Pبه ط مربوت خذ تصمیماابه ی، به مشترل عناصر تحویل محصون. مان و ز: مكا

ت، تأمین خدما با توجه به ماهیتدد و مىگرط وـل مربـتحوین اـمكن و ماز

 نیكى باشد.ولكترایا و ست فیزیكى ایع ممكن زتو هایکانال

Pؤثر ـمای رـجو اى ـحامند طرزنیان، تحویل عناصر به مشتریاد و یجاایند. آ: فر

ت را خدمات عملیا هایمسیستد ترتیب عملكره و یوـش، دـینآت. فرـیندهاسآفر

 مشخص مىکند.

Pدو باید ، مىگیرندار بحث قررد گانه مواجدرت بصوغلب اکه  کیفیت.ه وری و :  بهر

دو ین از اند یكى اتورکت خدماتى نمىر گرفته شوند. هیچ شـنظدر كه ـیك سروی 

ی مدرآکاان زمیه وری، د. بهرـا باشـعتناىـبی یگردبه د و نظر بگیررا در  عنصر

ارزش د ـتولیی مشترای ست که برا هایوجیبه خرها ورودیتبدیل ت در خدما

، هازجهت تامین نیادر یافتى ت درخدمای از ضایت مشتررجه ، درد. کیفیتـنمای

 ست.رات وی انتظاواستهها اخو

P ان دـمنرکان وتریاـین مشـى بـل شخصـه تعامـبت خدماری از بسیا: اشخاص

ای برهای یژو هایشتال، خدماتى موفق هایترکـشدارد. تگى ـبسها ترکـش

 اً( رـه منحصـناما ه )ویژـبن، شاانمندرکاه درنگیزد ایجازش وامو، آامستخدا

 ند.آورهستند به عمل مىن با مشتریاط تبادر ار کهییهاآن

P :ك ـرفتن یـنظر گون در بد، یابىزارهیچ برنامه با زش.مودی و آپیشبرت تبلیغا

موفق ، هم نمایدافرزش را مودی و آپیشبرت ه تبلیغاـد کـمرآکات اـتباطاره ـبرنام

ت و طالعااأمین ـد. تـىکنـا مـیفااتى ـش حیـین عنصر سه نقاهد شد. انخو
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رده آوید یك فرافوو ها زمتیاانسبت به ف هدن ترغیب مشتریاز، نیارد موی توصیهها

 ست.ص اخای هانماام در زقدابه ن تشویق مشتریاص، و خا

Pىـخلن دااـمبلم، هـسایل نقلی، ومناظرن، ساختمای هد فیزیكى. نماا: شو ،

همگى ، یترؤقابل ی سایر نشانههاو چاپى ارد وـم، مـعالئن، اـکنرکاات، زـتجهی

 هم مىنمایند.افررا کیفیت خدماتى شرکتها از هد ملموسى اشو

Pدیریت ـمت، دماـخی سایر هزینههاو قیمت ت. خدمای سایر هزینههاو  :  قیمت

د یجال اکسب منافع محصور به منظون ط مشتریاـه توسـایى کـههـهزینرا از 

 زد.مىساه گادد، آمىگر

 

 سد سازی – (: خدمات فنی و مهندسی5-1شكل )
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 تخدمان كنندگادر صااروى فرى چالشها -1-5

مشابه ت خدماو کاال ن کنندگادر صااروی فر یهالشعین حالى که چادر 

. اندهجانیز مودی منحصر به فرت ا مشكالـبت دماـخن کنندگادراـا صـم، اهستند

بایستى ت دماـجى خراـخار دـه خریـک دوـىشـمین حقیقت ناشى از این مسئله ا

 لـقابوش رـفاز قبل ا لذو شته اندد جول وفقت نماید که تا به حاامواردی با خرید مو

 د.ـى باشـى نمـسزربا

 د:مىشوح داده شر در ذیل تخدمارت محیط تجای یژگىهاو

 ر خدمت بطوآن ینكه از اخرید بایستى قبل رد مودر نجا که تصمیم از آ

از بایستى ار خریدد، ته شوگرفار خریدی سودد، از )تولید( گرد یجااقعى وا

ه ـکای هدـانع عمـا مـتنه، دـئن باشـدماتى مطمـرکت خـش ایهیینااتو

، تـسم اوـسن جهای هارکشوت در خدماری تجا هایشرکتاوری فر

 ست.اى ـلمللاین ـبی اـهزاربان در اـنر آاـعتبا

 ینكه الیل دبه ت غلبخدمااست. پویار روان و بسیات خدمارت محیط تجا

نچه که آهستند. داری بر ختى قابل نسخهابر، نند به ثبت برسنداتونمى

ت ـسدا از درـت فـسان ـممك، ستامناسب و یك موقعیت جدید وز مرا

ست که امعنى ان ین بدانمى باشد. ه ما 6از بیش  فرصت عموماًود و بر

ای تى بردراصای تژاستراین وتدزار در اـه بـکهنت اـطالعت و ااـتحقیق

 نـیاه ـینكار ـگت. مـسردار اوـبرخی رـهمیت کمتاز اخدماتى ی شرکتها

 باشد.روز به اره همواوم و مدت تحقیقات و طالعاا

  آوری به نواره خدماتى بایستى هموی شرکتهازار، باک تحرو بخاطر پویایى

از هند. یكى د شگسترده و حفظ نمود را خوزار ند تا سهم بادازبپر

د منحصر به فرت خدمای با یكسرزاری باد یجا، اهایتژاستراترین موفق

د به نوبه خوی تژاسترائه مىنماید چنین ر را اراحل یكباراه یك  ست کها
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 ست.زار اتوسعه بادر ى تفكر جانبى ـین بخشـبد رـیكرویك م مستلز

 ر بسیا، شرکتىی شبكههاو تحت سلطه شرکتها ت جهانى خدمارت تجا

، ین شرکتهاابین ت جهانى خدمارت د تجاـصدر 50قل احدو ست رگ ابز

شرکتى ی اـبكههـن شـیی ااـههـغدغدت. ـسایگر دیك شعبه به شعبه از 

( GATS) تدماـخرت اـومى تجـفقت نامه عماموات کرامتن مذدر بخوبى 

و کوچك ی شرکتها ایهنیانگرو غدغهها د دجوون ـیاا ـ. بتـسه ادـمآ

 توجه نمى باشد.رد وـه مـعه یافتـر توسـکمتی هارکشوه در متوسط بویژ

 ه اطرـجى پرمخرخاار خریدای نسبى برر تى بطودراخرید یك خدمت صا

از ه خرید خدمتى مىنمایند که تا قبل ـبام دـقاوالً ـمعمن تریاـت. مشـسا

ا ـد تـىکننـعى مـس هاآن ین اابرـبن. دنمىشوتولید  صوالًار داد اقرد نعقاا

  هند.دکاهش ن را شادخطر خوو یسك س رحساا

  غیر ت جاعااربه تكا ن ایسك توسط مشتریارمدیریت ی هااز روشیكى

ین اجى مىباشد. رخات ه شرکت خدماـبد اـعتمای ارـفاهى بـمكتبى یا ش

 شنایى کامل بات و آتباطاده ارشبكه گسترد یجااست که امعنى ان بد

بت ـنسن تریاـمشه در بالقود عتمان و اطمیناد ایجادر افرهنگى ی سنتها

رد نچه موآقیقاً دند امىتوت خدماه دـکنندر اـه صـکع وـن موضـیاه ـب

 ست.امؤثر و حیاتى ر بسیا، هددئه را ارامىباشد  هاآنز نیا

 یج یك وتراز ست که قبل رت این صوامعموالًبه زار لیه توسعه بااویند افر

بخاطر د. مىشوه شناساندو یج وتر، رکتـشر اـعتبص، ااـدمت خـخ

ه ـئای ارارـبدات نهاـه پیشـبش دادن وـگاز ل ـقبه القوـبن تریاـمش، یسكر

خدمت آن ند امىتوه کننددر کنند که صاور باید باا بتددر احتمالى ت اخدما

 هد.دئه را ارا

  دن رـکای بكهشای مناسب بر هایلتعیین محزار لیه توسعه بار اوموااز یكى
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ن کنندگادرمىباشد. صاه کننددر ص صاـن تخصتـشاایش گذـه نمـبو 

د ـناىتوـیى که مهاتمینه شناسایى فرصدر زند تا ز دارنیات خدماه بالقو

  کوشش نمایند.د، منجر شوه ینددرات در آصارت به تجا

  دمت ـهند خدئه ارانایى اتوو بایستى به قابلیت ه بالقوی ینكه مشترابدلیل

ای نسانى مناسب براطرفه دو بطه راك ـید اـیج، ادـته باشـشن دااـطمینا

نند با اکاال مىتون کنندگادرحالى که صادر  ؛ستوری اضرآن موفقیت 

ه ـمعامل د(ـندارگاهى آفرهنگ محلى نیز از )که  محلىوش فرن نمایندگا

ت را شخاصى که خدمااهند با اخوىـم والًـمعمه القوـب نتریاـمش دـکنن

رکت ـشان دیرـست که مامعنا ان ین بدانمایند. ت مالقا، مىنمایندد ایجا

 عنودو ه ـد بـین بایابنابرو هند دم نجاد را اخوت را یابى خدمازارباید با

توجه اد فران بیری فتاو رتباطى ی ارلگوو ا هادر ارزشى ـفرهنگت اـختالفا

یك در  رارکت ـانس شـند شانسانى مىتوابد اری گذتأثیرع کنند. یك نو

 د.بین ببرص از خازار با

 دیر ـابى مـیزاربا هایرتبه مهاه، یژوخدماتى کوچك به ی اشرکته

ئیس ای، رحرفهو فنى ت خدماری از یاـبسای رـد. بـناتهـبسوارکت ـش

د ـباشه کافى ندیدزش موآما ، اباشده خبرو ماهر ر ست بسیااشرکت ممكن 

ص بخصوزار لیه بااوکثر توسعه اشته باشد. ایابى ندزارنى به باایا عالقه چند

 د.گیرم نجااست تا توسط مدیرشرکت زم االای حرفهت خدماای بر

 همچنین شناخت ر و عتبااکسب ر به منظوت خدمان کنندگادر صا

نمایند. ار ها برقرزرسیعى با باط واـتبارا ـست تزم االری تجای پتانسیلها

ین استند بلكه نی »لیهی اوکاالها«مىشوند مانند در غلب خدماتى که صاا

چه بسا که و ند اهمدد آبوجوی مشخص مشترز پاسخ به یك نیام در قالا

به ی با مشترو شته اندد جوی در او وبا مشترط تباد اریجااز اقبل ز ین نیاا
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روش ند انیز مىتوی مشترت ست. توجه به شكایااشته اگاهى ندآن آ

 ما باشد.ز تشخیص نیای در ؤثرـم

 ت. ـساکاال طوالنى تر وش فراز خدماتى نوعاً اد اردیك قرد نعقاایند آفر

ست. به ز انیاای مرحلهدو یابى زاربارد روش وـن مـیدر اه ـینكادلیل ـب

و ى ـیكدنزس اـحسارکت ـا شـتى بـبایسودی تا حدن نكه مشتریاظ آلحا

ت دـمان و ند تا به میزز دارنوعاً نیات خدمان کنندگادر نمایند. صان طمیناا

 .نماینداری سرمایه گذزار عه باـه توسـمیندر زی ترـبیشن اـمز

 تخدمارت تجاو عرضه ى هاهشیو -6-1

 ز مرر از عبو :1ه شیو

ل اـد. مثـىکنـمر وـعبز رـمه از دـه کننـعرضاز مستقل ت خدماه ین شیودر ا

وره و مانند مشا، تى یا پستىامخابری ق شبكههاـطریه از دـه شـعرضت دماـخآن 

 ست. زش از راه دور امون از راه دور و آمازار، دربات تحقیقا

 رجخاف در مصر :2ه شیو

ز مره از کنندف مصرر کشودر  یا شخص غیر مقیمه کنندف مصره ین شیودر ا

مىیابد. ر حضود، عرضه مىشودر آن ه خدمت ـکری وـکشو در د ـىکنـمر عبو

ی برنامهها، ر مقیمـغیص خاـشای ارـباری دلهتران و توـست رشامل خدمال آن امث

ست. اغیر مقیم ص شخاای امانى برت درخدماو جى رخان نشجویاای داشى برزموآ

 )مثالً دمىگیرار قره ین شیوانیز تحت پوشش ن کنندگاف مصرال مواایى ـه جـجاب

 رج(.خادر ر ـتعمیای رـبات زـکشتى یا سایر تجهیل ساار

 

www.takbook.com



 صادرات خدمات فنی و مهندسی

 

28 

 ریتجار حضو :3ه شیو

ست که به اخل در دابسته مستقر وایك ت خدماه عرضه کننده ین شیودر ا

ن کنارند کااجى غیر مقیم مىتورخاه فتر نمایندگى عرضه کننددشعبه یا رت صو

، ین حالتدر اد. ـىکنـخلى فعالیت مرات دابط مقراتحت ضوو کند ام ستخدا خلىدا

جى رخااری، ما منشأ سرمایه گذد، ائه مىشواراتوسط شرکت مقیم ت که خدماآن با 

ی هاوژهفاتر پرو دخدماتى چند ملیتى ی فاتر محلى شرکتهال آن داـمث ؛تـسا

 ست.ایر بنایى ت زتأسیسا

 یقى حقص شخااجابه جایى : 4ه شیو

یم ـغیر مقو موقتى رت به صور یك کشوت در خدماه ین جا عرضه کننددر ا

ل مثاان )به عنو تمستقل خدمان هکنندگاـعرضل آن اـد. مثـىیابـمر وـحض

 هستند.ت دماـخه دـه کننـعرضن اـکنرا کاـین( كاـپزشا رـپین و پزشكاوران، مشا

 

 تعرضه خدماى هاهسى شیوربر -1-6-1

ت ـساخودرتى اکراذـد مـنع در رووـمهمترین موض، عرضهی هاهشیون میا تمایز

ی به تصمیم گیرع ین موضو، اشرکت خدماتىای رـت. بـست ادماـخد نهاـپیشو 

مختلفى ی هاهمعموالً شیو هاتشرکد. مىشوط ونگى عرضه خدمت مربوچگرد مودر 

ن ـممكور اـك مشـیل مثاان مىکنند. بعنوده ستفاد اخوت عرضه خدماای بررا 

ی ترـا مشـ( ی1هیوـ)ش کندل ساارنیكى ولكتراطریق پست د را از خوارش زـت گـسا

وی به د را خوی توصیههاارش و گزو د ـکنت اـمالقد وـخر وـکشرج از اـخرا در 

یا تفسیر ات و تعیین تعهدای برد را خوی مشترن کنارسپس کا( و 4ه )شیو ئه کندارا

 ست:ه امدآیر در زعرضه مفید باشد ی اهههمه شیورد مودر قبلى ات تعهد
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 (1 ه)شیو زىعرضه بین مر -1-6-1-1

دماتى ـخ هایشرکتی اـتكت، ااـطالعاى ـنیكولكتراه ـلدد مباـشربا ن همزما

هرگونه . شودمی( کمتر 4ه )شیو صشخال ااـنتق( و ا3ه یوـ)ش ریتجار وـه حضـب

ل ز کنترـنیاز راه دور د ـناىتوـم، دـیل درآاـیجیترت دوـد بصـناطالعاتى که بتوا

ن اـهمزمدن رـحبت کـصزه اـج، اتـینترنن در ااـهمزمده تفاـسوری ااـفند. شو

جدید هستند. ت مكانااجمله ی از نس تصویراه کنفرـبارزان ى ـسترسن داـمكوا

نیكى به ولكترط اتباای اررـب 1هیوـشون از زـفرت روز ابصوت خدمان کنندگادر صا

ف رـص، لىـصار ـبا مقری تجار حضورد مودر یا د و خوری تجای کاشرن و مشتریا

 مىکنند.ده ستفا، اچگونه باشدت نهایى عرضه خدماه نكه شیواز آر ـنظ

 

 (2ه )شیورج خاف در مصر -1-6-1-2

صلى ه امرن در زهمچنار کشورج از خازش در مواز آن آپس ان و شگردسفر گر

زش از موآ ت.ـسدق اصارد آن مودر  عرضهه ن شیوـیاه ـت کـسادماتى ـرین خـت

 (2هشخصى )شیوزش وـمآنتى ـسه یوـش ایگزینـرعت جـه سـ( ب1ه یوـ)ش راه دور

ل اـحی در هاروـکشی اـهزاربادر تقر ـمس هایشرکتت خدماوش فر. دمىشو

ند امىتوو مىباشند درات صا 2ه جى نیز شیوربا مالكیت خاار گذل اـحو در عه ـتوس

ت خدمان عرضه کنندگادرات صاش ترـگسای رـبای هـکم هزینب وخور بسیاراه 

 باشند.

 

 (3ه)شیو رىتجار حضو -1-6-1-3

توسعه ل حای در هارکشورد موص در ست که بخصوهای اهشیوری تجار حضو

ت خدمارت فقت نامه عمومى تجااموب چورچاات در دـترین تعهـبیشار گذل حاودر 
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جلب سرمایه ای ا برـعضاتمایل ه هندن دنشاع ین موضواست. ه اشدده سپردرآن 

 ست.ت اخدماواردات بستگى به واکاهش ل و شتغاد ایجاوری، افنال نتقااری و اگذ

جى رخااری یافت سرمایه گذدرنه تنها با ار گذل حاودر توسعه ل حای در هارکشو

 هایشرکتهى ددسو، ى محیط قانونىـیش بینـت پـقابلیء اـتقارطریق از بلكه 

ى ـشوفرده رـخداری، هتلد ـیى ماننهاشبخد را در وـى خـد ملیتـدماتى چنـخ

 هند.دیش مىافزامهندسى ت خدماو

 

 (4ه)شیو حقیقىص شخار احضو -1-6-1-4

ود دـتا حآن علت وست انگیز ابرل جنجای هاهشیوو جزن همچناه ین شیوا

 ست:ار ـیزائل ـه مسـاطر مجموعـبخدی اـیز

 

 مد(درآكسب ون )بدرى موقت تجاورود  -1-6-1-4-1

نسها سفر اکنفردر یا شرکت رت تجام عالف اکه با هدری تجاان مسافر

ای جه مىشوند که بیشتر براطوالنى موی اـیههروبا اد یدروخذ ای ابر، مىکنند

ه ـئاراه ـبز اـب نیـغلو ات ـساند مناسب دارئم ت داکسانى که قصد مهاجر

زار در اـعه بتوسی فعالیتهااز یهها روین اند. دارنامه ت عودمالى یا ی هارتصو

ر هایى که به منظواریدو از دنیست ه شناخته شدزار اـبدر رکتى ـه شـکاردی وـم

در شرکت و مىکند ی جلوگیر، مىگیرندرت جدید صوی سى فرصتهاربر

ن ـر ممكـد غیـیروادذ ـخای ارـبزم الن اـمدن زطى کرون بدای حرفهی نسهااکنفر

ید د روادمقصد خوزار باای تنها بر باید نهری تجاان مسافرارد، ى موـبرخدر ت. ـسا

ند بگیرند. را دار هاآن ر از نیز که قصد عبورا هایى رید کشوروادخذ کنند بلكه باید ا

وری ضرز اـك نیـیر اـکوی رـنیت اجرـمهاز ید ور روادتسهیل صدع موضوزی سااجد

 ست.ا
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 مد(درآ)با كسب  صخاارداد موقت با عقد قرورود  -1-6-1-4-2

هند اشخاصى که مىخوایا وژه و یك پرن کنارکاای برر کاز مجوو  موقتورود 

ی هازسى نیاربه برط منواره کنند همور جى کارخازار اـك بـیدر ت ـموقرت بصو

ای برد ت عملى موجوـظرفیرد وـمدر ا ـهتلدوخیص ـه تشـبو ت ـسده ابودی صاقتا

ی اـعطایط ارـشت. ـسه ادـشع داده اـجاد اررـفش اذیرـپرد موی در تصمیم گیر

ن میزبار بومى کشواد فرس آن از اسااست که بر ای ات عمالًشامل ضابطهـموقورود 

ای آن رــبو ند ــنباشآن یط ارــائز شـا حـیو غل ـن شـیاب ـطلداوك ـهیچ ی

طح ــ)سام تخدــسایط ارــشه و دــى شــگهر آوــل کشــخدر دابالًــغل قــش

ی صالحیتهاان بومى به عنواد فرای اشد که بریطى بااشردل معاد( ستمزد وغل ــش

 د.مىشوداده تشخیص ای حرفه

 

 د(ستمزد)با كسب  رىتجار موقت مرتبط با حضوورود  -1-6-1-4-3

ر کشورا در تشكیالتى ری(، تجار عرضه )حضوم سوه شیوس سااکه بر ادی فرا

ر بسیاست. گاهى با معطلى اشرکتى ل درون نتقام اتلزـه مسـد کـىکننـیر مدایگر د

 ه مىباشند.ـجاجى موراـخر اـکزار اـبد در خوی هاوسترسى به نیردجهت 

 

 د(ستمزد)با كسب  رمل كااعول نتقاا -1-6-1-4-4

تا دوره متخصصین ل نتقا، از اشاغلاد فراجابجایى ارد موای از دهطیف گستر

جد واقتى که وغلب تا ان اگررین کاانجا که د دارد. ازآوـجورزی، واـکشان گرراـک

ر کشورج از خادر ومى ـبن هندگات دند با هزینه مالیادجتماعى گرت ایط خدمااشر

رد موه در کرامذ، مىکننده دستفاائم ت دامهاجرای برل شتغام اهرواز اباقى مىمانند 

ساکن ان ندوست هرچند شهرده ابوت مهاجرت موجب مخالفت مقاماه ین شیوا
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ای برارزی مد درآموجب کسب د مد خول درآاـسرج و اراـخر در با کار کشورج از خا

مغزها ار د موجب فرـناىتوـمت ماادـقان ـیار ـیگی دوـساز ا ـم، امىشوندد خور کشو

ل اـنتقزی ااـسآزاد د. ـشته باشداها رکشوای برودی محد دیقتصار اثاد و آشو

ای برای دهمنافع گستروی ماً حاولزری موقت تجای سفرهای ه جاـبر اـکوی رـنی

 ىباشد.ـنمار ذـگل حاو در توسعه ل حای در هارکشو

 

 پل سازی – (: خدمات فنی و مهندسی6-1شكل )

 تخدما هایشبخیر و زبخشها  -1-7

ی فعالیتهااز سیعى ی ودامنه »تخدما« حصطالاکر شد ذقبالً که ر همانطو

ی ین فعالیتهارت اجهانى تجان مازه ساـبیر خاند. دبر مىگیردی را در قتصاا

ن مازسای ( طبقه بندWTOست. )مآخذ ده ایل تقسیم نموذبه بخش ن را گوناگو

 ت:خدمای بخشهارد مورت در جهانى تجا
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 گانىزربات خدما -اول 

 نیگازربات خدما (1

 مرتبطکامپیوتر و خدمات (2

 توسعهو تحقیق ت خدما (3

 لغیر منقوال موابه ط مربوت خدما (4

 ایرهجااعامل ون بدای رهجاا / اییه اکرت خدما (5

 گانىزربات سایر خدما (6

 تتباطات ارخدما -دوم 

 پستىت خدما (1

 پیكده از ستفاابا ت خدما (2

 ط راه دورتبات ارخدما (3

 یسمعى بصرت خدما (4

 اردسایر مو (5

 آنمهندسى مرتبط با ت خدماو ساخت  -مسو

 زیخانه سارد مودر ساخت عمومى ر کا (1

 انمهندسى عمررد مودر ساخت عمومى ر کا (2

 دنکرار سوو نصب ر کا (3

 نساختمان پایاو تكمیل ر کا (4

 اردسایر مو (5
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 یعزتوت خدما -رمچها

 ر لعمل کااحق ه نمایندت خدما (1

 شىوفره عمدت خدما (2

 شىوفرده خرت خدما (3

 نشیزافری عطاا (4

 ردوامسایر  (5

 شىزموت آخدما -پنجم

 یىابتداشى زموت آخدما (1

 بیرستانىزش دموت آخدما (2

 عالىزش موت آخدما (3

 نگساالربززش موآ (4

 شىزموت آسایر خدما (5

 یست محیطىت زخدما -ششم

 بفاضالت خدما (1

 هاهپس ماندل نتقات اخدما (2

 مشابهت خدماو گى دلوآفع ربه ط مربوت خدما (3

 اردسایر مو (4

 مالىتماخد -هفتم

 مرتبط با بیمهو بیمه ت کلیه خدما (1

 )بجز بیمه( مالىت سایر خدمااری و دنكبا (2
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 اردسایر مو (3

 جتماعىت اشت خدماامرتبط با بهدت خدما -هشتم 

 ستانىربیمات خدما (1

 ننسااشت ابه بهدط مربوت سایر خدما (2

 جتماعىت اخدما (3

 اردسایر مو (4

 تمسافرو یست رمرتبط با توت خدما -نهم

 یى(اجمله پذیرران )از ستوو رهتل  (1

 هارتون یر کنندگاو دامسافرتى ی نسهات آژاخدما (2

 یسترهنمایى تورامرتبط به ت خدما (3

 اردسایر مو (4

 ی(تصویر -صوتى ت شى )بجز خدماو وزرفرهنگى ، تفریحىت خدما -هم د

 ایهوهگر، به تئاترط جمله مربوسازی )از مبه سرگرط مربوت خدما (1

 ک(سیرت و نااحیودارای 

 یخبری هات آژانسخدما (2

 فرهنگىت سایر خدمازه و مو، شیو، آربه کتابخانههاط مربوت خدما (3

 تفریحىت سایر خدماو شى ت ورزخدما (4

 اردسایر مو (5

 نقلو حمل ت خدما -همزدیا

 یایىدرنقل و حمل ت خدما (1
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 خلىی داهااهبردر آنقل و حمل  (2

 یىانقل هوو حمل ت خدما (3

 نقل فضایىو حمل  (4

 هنراه آنقل با و حمل ت خدما (5

 ایده نقل جاوحمل ت خدما (6

 طریق خط لولهاز حمل  (7

 نقلو حمل ی هاهشیوم تماای کمكى برت خدما (8

 نقلو حمل ت سایر خدما (9

 ست.ه انشدده برم نا هاآن از هیچ کجا در که ت سایر خدما -هم دوازد

 

 تلمللى خدماابین رت تعریف تجا -8-1

و مقیم اد فرن امیادی قتصااله دیعنى مباآن، صلى اشكل در جى رخارت تجا

ست آوردن و از دست دتر به ده سان )یا به بیااد رـفاا ـا یـشرکتهاز عم ، امقیمغیر 

که تولید ا رـچ، تـساخص ـمش نسبتاًم ین مفهواکاال رت تجاای بردادن ارز(. 

یگر ر دبه کشوو مىکند ر عبوز مراز کاالها و ند دارقامت ر ایك کشون در کنندگا

 رود.مى

ه عرضه کنندارد موری از بسیاا یرز ،ستاتر ه ضعیت پیچیدت وخدمارد مودر 

ای گزینه برر ست که چهام آن این به مفهوو اباشند ن یك مكادر باید ی مشترو 

ت یافت خدماای دررـبی ترـمش، دـىکنـمر وـعبز رـمت از دماـخد دارد: جول ونتقاا

ری، اـتجر وـق حضـطریو از د ـمىکنر عبوز مره از تولید کنند، مىکندر عبوز مراز 

ز مراز عرضه خدمت موقتاً ای بره که عرضه کنندآن یا و عرضه مىکند ت را مادـخ

 مىکند.ر عبو
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ت خدمارت فقت نامه عمومى تجاامودر عرضه ی هاهیف به تعریف شیورین تعاا

 ست:ایر ل زشكاابه ت عرضه خدمام به مفهوت خدمارت یر منجر شد: تجاح زبه شر

 ].زمرر از عبو[یگر د هر عضوو عضو به قلمرر یك کشوو قلمر. از 1

ف در مصر[یگر دعضو ر هر کشوه کنندف عضو به مصرر یك کشوو قلمر. در 2

 ].رجخا

یك و قلمرری در تجار طریق حضواز عضو ر یك کشوه توسط عرضه کنند. 3

 ].ریتجار وـحض[یگردعضو ر کشو

حقیقى یك ص شخار اطریق حضواز عضو ر یك کشوه توسط عرضه کنند. 4

 ].حقیقىص شخال انتقاا[یگر دضو عو قلمرر در کشو

 تخدمان كنندگادر صااروى فرى چالشها -9-1

، دـناابهـمشت خدماو کاال ن کنندگادرصااروی فری عین حالى که چالشهادر 

ین مسئله . ااندهجامونیز دی منحصر بفرت ا مشكالـبت دماـخن دگاـکنندر اـا صـما

اردی بایستى با خرید موت جى خدمارخاار که خریدد ین حقیقت ناشى مىشواز ا

 سى نیست. زرقابل باوش فراز قبل ا لذو شته اندد جول وفقت کند که تا به حاامو

دمت ـخآن ه ـن کـیاز ال ـخرید یك خدمت بایستى قبرد مودر نجا که تصمیم از آ

بایستى ار خریدد، گرفته شوار خریدی سود، از و)تولید( شد اـیجاى ـقعر واوـه طـب

اروی که فرای هشرکت خدماتى مطمئن باشد. تنها مانع عمدی نایىهااتواز 

ن در اـنر آاـعتب، اتـسم اوـسن اـجهی اـهروـکشت در دماـخری تجای شرکتها

 ست.المللى ابین ی هازاربا

ین که الیل دبه ت خدما، غلبا پویاست.ر روان و بسیات خدمارت محیط تجا

یك موقعیت وز مرانچه آند. داریاحتى قابل نسخه برراه ـب، ندـنند به ثبت برساتونمى

 6از فرصت عموماً بیش ود و ت برـساز دت ـسان ـممكدا رـف، ستامناسب و جدید 
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ین وتدزار در اـه بـکهنت اـطالعت و ااـه تحقیقـت کـساى ـمعنان ین بدانیست. ه ما

مگر ، ستردار ابرخوی همیت کمتراز اخدماتى ی شرکتهاای تى بردراصای تژاسترا

و باشد به خاطر پویایى روز به اره همواوم و مدت تحقیقات و طالعاا نـیاه ـن کـیا

زار ند تا سهم بادازبپرآوری به نواره خدماتى بایستى هموی شرکتهازار، باک تحر

زاری باد یجا، اهایتژاسترارین موفق تاز هند. یك ش دگسترده و حفظ کررا  دوـخ

ئه مىکند. ره را اراحل یكباراه ست که یك د ار به فرـمنحصت خدمای با یك سر

در بین بخشى تفكر جانبى د یكررویك م مستلزد به نوبة خویای تژاستراچنین 

 ست.زار اتوسعة با

رگ بزر بسیا، شرکتىی شبكههاو تحت سلطه شرکتها ت جهانى خدمارت تجا

یك شعبه ، از ین شرکتهاابین ت جهانى خدمارت د تجاـصدر 50ل قاحدو ست ا

متن درشرکتى به خوبى ی اـبكههـن شـیی ااـههـغدغدت. ـسایگر دبه شعبه 

د جووین است. با ه امد( آGATSت )خدمارت فقت نامة عمومى تجااموات کرامذ

ی هاروـکشه در یژو( به SME) متوسط وکوچك ی شرکتهای نىهاانگرو غدغهها د

ی سواز )حتى  دنمى گیرار توجه قررد مو (LDCS)ه ـعه یافتـر توسـمتک

درات که صاد دارد جوومختلفى ت وعاـموضق، وـبا تحلیل فط تبان(. در ارلتهایشادو

 پر چالش تر مىنمایاند.وت و کاال متفادرات صات را از خدما

تر هجى پرمخاطررخاار خریدای نسبى برر تى به طودراخرید یك خدمت صا

ار داد قرد نعقااز ابه خرید خدمتى مىکنند که تا قبل ام دـقامعموالً ن مشتریا ست.ا

خطر و یسك س رحسااد ـىکننـعى مـا سـهآنین اابرـبن. دنمىشوتولید  صوالًا

ی اـرکتهـشرد وـمدر  شى که معموالًروترین ده سا، یعنى هنددکاهش ن را شادخو

 د.مىشو گرفتهر به کاه شناخته شد یا کامالًو خدماتى مخلى 

غیر کتبى ت جاعاارتكا به ن ایسك توسط مشتریارمدیریت ی هااز روشیكى 

ست امعنى ان ین بدا ست.اجى ره شرکت خدماتى خاـبد اـعتمای ارـفاهى بـا شـی
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در ى ـفرهنگی اـنت هـا سـل بـنایى کامـشت و ااـتباطده ارترـشبكه گسد یجااکه 

ه کننددر که صاع ین موضوانسبت به  نمشتریاه در بالقود عتمان و اطمیناد ااـیجا

و حیاتى ر بسیا، هددئه اراهاست ز آننیارد مورا ه ـنچآ اًـقیقدد ـناىتوـمت دماـخ

 ست.امؤثر 

یج یك خدمت وتراز ست که قبل رت این صوامعموالًبه زار لیه توسعه بااویند آفر

ه بالقو نمشتریا، یسكربه خاطر د. مىشوه شناساندو یج وتر، رکتـشر اـعتبص، ااـخ

ور باید باا بتددر احتمالى ت اه خدماـئای ارارـبدات نهاـه پیشـبش دادن وـگاز ل ـقب

 هد.دئه را اراخدمت آن ند امىتوه کننددر کنند که صا

دن و کرای شبكهای مناسب بری محلها زار تعیینلیه توسعه بار اومواز اكى ی

ت خدماه بالقون کنندگادر ست. صاه اکننددر ص صاـتن تخصـشاایش گذـه نمـب

ت در خدمارت د به تجاـنامینه شناسایى فرصتهایى که که مىتودر زند ز دارنیا

 کوشش کند.د، منجر شوه یندآ

ه هنددئه ارانایى اتوو بایست سبه قابلیت ه بالقوی ین که مشترالیل دبه 

ای نسانى مناسب براطرفه دو بطه رایك د اـیج، ادـته باشـشن دااـطمینادمت ـخ

نند با ااال مىتوـکن دگاـکنندر اـه صـالى کـح؛ در تـسوری ارـضآن  تـموفقی

و ند( معامله کنند دارگاهى آفرهنگ محلى نیز از محلى )که وش فرن نمایندگا

، مىکنندد یجات را اشخاصى که خدمااهند با امعموالًمى خوه القوـبن تریاـمش

د خوت را یابى خدمارزاشرکت باید باان دیرـه مـمعناست کان ین بدانمایند. ت مالقا

تباطى ی ارلگوو اها در ارزشفرهنگى ت ختالفاع انودو ین باید به ابنابرو هند م دنجاا

انس ـند شانسانى مىتوابد اری تأثیر گذع توجه کنند. یك نواد فرابین ری فتاو ر

 د.بین ببرص از خازار یك بارا در رکت ـش

رکت ـدیر شـابى مـیزاربای اـهرتبه مهاه، یژوبه ، خدماتى کوچكی شرکتها

ست ائیس شرکت ممكن ای، رحرفه و فنى ت خدماری از یاـبسدر د. ـناتهـبسوا
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عالقه د به خود یا خوو باشد ه کافى ندیدزش موآما ، اباشده خبرو ماهر ر بسیا

ای برص به خصوزار لیه بااوتوسعه ارد غلب مودر اشته باشد. ایابى ندزارنى به بااچند

 د.گیرم نجااوسط مدیر شرکت ست تزم االای حرفهت خدما

همچنین شناخت ر و عتبااکسب ر به منظوت خدمان کنندگادر صا

غلب اکنند. ار ها برقرزارسیعى با بات وتباطاارست زم االری، تجای پتانسیلها

پاسخ م در الـقان ـیابلكه ، نیست »لیهی اوکاالها « مانندد مىشودر خدماتى که صا

ط تباد اریجااز اقبل ز ین نیااچه بسا که ه و مدد آجووبه ی مشخص مشترز به یك نیا

ست. توجه به اشته اگاهى ندآن آبه ی یا مشترو شته اندد جوی در او وترـا مشـب

 ها باشد.زتشخیص نیای در مؤثرروش ند انیز مىتون مشتریات شكایا

لیل دبه و ست اکاال طوالنى تر وش فراز  خدماتى نوعاًارداد یك قرد نعقاایند آفر

ه ـکظ آن به لحاوست ز انیارد موای مرحلهدو یابى زاربارد روش ین موا درین که ا

 کنندن طمیناو ایكى دنزس اـحسارکت ـا شـتى بـبایسودی دـا حـتن تریاـمش

ه ـمینی در زترـبیشن اـمت زدـمان و زـند به میز دارنوعاً نیات خدمان کنندگادرصا

ی شرکتهاای گى بررسئله چالش بزین ماکنند. اری سرمایه گذزار توسعه با

رعت ـسو جى راـخن تریاـمش خاطرن طمیناای ابرد. وـمىشب تر محسوچكکو

محلى ی ا شرکتهاـبک ترـمشی اـهرکازار، اـه بـبورود د ـینآه فرـبن یدـبخش

که ای ه ریبا همكاری، همكاع از ین نود. احیاتى تلقى مىشوومهم ر بسیا معموالً

ا ـبو ى ـمحلوش رـفه دـك نماینـا یـبکاال ه یك تولید کنندط تباارق ـطریاز 

شریك محلى ، غلباکه ا چر ؛ستوت ااـمتفد، وـىشـمد اـیجاد ـهیل تولیـتس

قیب رد یك ـناىتوـمو ت ـسات ـه فعالیـبل یكسانى مشغوری مینه تجات در زخدما

 نیز باشد.ه بالقو

بى ـر متناسـغیاد ست که تعداین ، اشتدور دانظر از که نباید ی را یگردنكتة 

. اندچكیا خیلى کوو کوچك ی غلب شرکتهاات، دماـق خـموفن کنندگادراـصاز 
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شته د داجووتوجه رد موهای خیرو ذپشتیبانى ی مانى که ظرفیتهازقع تا در وا

درات به صادر کوچك نیستند که قار قدآن خدماتى هرگز ی شرکتها، باشند

ی یتهاودها با محدین شرکت، اکوچكن کنندگادر صاان وـه عنـما با ند.ـنباش

مل اعوزار و توسعه بات والنى مدـد طـینآمىشوند که با فررو به روچشمگیر منابع 

 د.به مسائل تأمین تشدید مىشوط مختلف مربو

 

 

 پاالیشگاه نفتی و گازی – (: خدمات فنی و مهندسی7-1شكل )

 ت خدماى طبقه بند -10-1

 انیرت در اخدماى طبقه بند -1-10-1

بندی ه ـطبقو یف راـتعاز ر ـتود محدر ما بسیار کشوت در خدمای طبقه بند

 هایتفاوت وا ــهدکمبوا ذــل، تــست ادماــخرت اـتجاز انى ـامع جهـمجگسترده 

 د.وــىشــمه اهدــمشت دماــخرت اــتجر اــمآه ــمینری در زكاــشآ

ئه ی و راه بندمینه طبقان در زیری ج.ا.اهایى توسط بانك مرکزشتالاًخیرا

ما ، استاگرفته رت جهانى صوی هااردستاندس ااـسار ـبت دماـخرت اـتجی هارماآ
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مینه در زى ـلمللاین ـبه دـشناخته شی هایبا طبقه بندی ین طبقه بندز اهنو

 دی دارد.یار زفاصله بسیارت جهانى تجان مازسای طبقه بند خصوصاًت خدمارت تجا

ری جاب حسای سر فصلهااز یكى ت خدماب احسی، بانك مرکزی بر طبقه بندابر

 رینــمهمتاز ى ــى یكــملی اــهباــحسی دــطبقه بنری در جاب ست. حساا

 کاالت الداــمبب اــامل حســشی آن، اــشهــر بخــیزهاست که سرفصل

واردات ا ـت یـخداپردرات و اـیافت یا ص)در تخدماب حسا، کاال(درات و واردات )صا

 ست.ری اجات نتقاالب احساو مد رآب داـحست(، دماـخ

 تخدماب حسا -1-1-10-1

ل ـحمم الـقاز اك ـین سرفصل به تفكیان، ایری ج.ا.ابانك مرکزی طبقه بنددر 

ی گرت واسطهخدما، بیمهسی، مهندو فنى ت خدمات، اـتباطت، ارافرـمسـل، نقو 

سایر ز، المتیااحق ی و ت معنوـمالكیت دماـخای و اطالعاتی، یانهت راخدما، مالى

ـی لتت دودماـخو  ،ىـتفریحو ى ـفرهنگ -ى ـشخصت خدماری، تجات خدما

 ست.ه اتشكیل شد

 انگرراـکت دماـخن و شاغالت خدمای یافتهاو درختها داپر، مدب درآحسا

مالى محقق ل یك سارا مربوطه  ارید سرمایه گذـمو درآیم( ـر مقـغیو )مقیم 

در تغییر ان جبران وـه عنـب، اًـماهیت تاالـنتقب ااـحسد و رـىگیـبر مد، در مىشو

 رود.مىر مقیم به کااد فرامالى بین م قالاى یا مالكیت منابع حقیق

ن مازساى تقسیم بندس سااتحت پوشش برت خدماى طبقه بند -2-10-1

 رتجهانى تجا

له دمباری تجارت که به صورا تمامى خدماتى رت، فقتنامه عمومى تجاامو

د، مىگیرار لتى قررات دوختیازة احودر که ت دماـخاز سته آن دبه جز د، مىشو
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که از آن عم ات. ـست ادماـامى خـتمه برگیرنددر نامه فقتامون ید. امىشوشامل 

م اـنجاى ـخلی داقبار رحضوون یا بدر یا حضوری تجای بر مبنات ین خدمااعرضه 

به اول جدات و درج در کرامذم نجاای ابرت را خدمارت، جهانى تجان مازاـسد. رـگی

 ست:ده اصلى تقسیم کرزه احو 12

 ای(یانهای و راحرفهت خدماگانى )شامل زربا 

 تتباطاار 

  مهندسىز ساو ساخت 

 یعوزت 

 شىزموآ 

 یستزمحیط 

 بیمه(اری و مالى)شامل بانكد 

 شتابهد 

 رسفی و شگردگر 

 شى، ورزنگىفره، تفریحىت خدما 

 نقلو حمل ت خدما 

  ست.ه اکر نشدذیگر ی دجادر سایر خدماتى که 

حالى که تمامى در ت. سه ایر بخش تقسیم شدز 155به د خوزه، حو 12ین ا

خدماتى ی بخشهاآن ما تنها د، اقید شوات تعهداول جددر ست اممكن ت ین خدماا

 ست.ر اکشوات آن دـتعهل موـمشد، عضا قید مىشوات اتعهدول جددر که 

جهانى رت تجان مازسای طبقه بنددر فنى مهندسى مرتبط با ساخت ت خدما

شده پیوست تقسیم ح به شریر مجموعه ز 61و ل ـیح ذرـه شـش بـیر بخز 5به 

 ست:ا
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 زیخانه سارد مودر ساخت عمومى ر کا .1

 انمهندسى عمررد مودر اخت عمومى سر کا .2

 دنکرار سوو نصب ر کا .3

 نساختمان یاپاو تكمیل ر کا .4

 اردسایر مو .5

 تخدمان پوشش عرضه كنندگا -11-1

رت نامه عمومى تجافقتامو، کاالستمشتمل بر تنها ت گاع حالى که موضودر 

آن ین به است. اناظر ت خدمان ه کنندگاـر عرضـم بـهت و دماـهم بر خت خدما

ن ه کنندگاـه عرضـبت دماـر خـبوه الـعداد وـلاه ـت کاملـلر دوفتارست که امعنى 

مینه زین رت دراجهانى تجان مازبه سات طالعاائه و ارانیز تعمیم مىیابد ت خدما

ن عرضه کنندگات و ر خدمابرا مؤثر زی ساآزاد هر تعهد ری و نع تجااموع هرنو

 د.بر مىگیرت در خدما

آن در  مهندسى مرتبط بات خدماو بخش ساخت زی در ساات آزاد تعهد

ت، خدمای یر بخشهادر زعضو ر کشو 85ن تا کنو رتجهانى تجان مازساب چورچا

ن پایاو  تكمیل دن،رـکار وـسو ب ـنصان، رـى عمـمهندسزی، اـنظیر خانه س

مهندسى مرتبط با ت گرفتن خدماار به خاطر قر. انددادهتعد ه غیرن و ساختما

که ه شدد یجاای احرفهت نوعى همپوشى با خدما، ین بخش خدماتىدراساخت 

رو به رو با مشكل ری را مات آباـه محاسـت کـساانى ـگزربات تحت پوشش خدما

 ست.ده اکر

ها به دقتصااکلیه دی در قتصاااسى سامهم ی هالیتفعااز ساخت یكى  تخدما

د خودی قتصااشد ک رتحرای بر عموماً لتهادوه ـت کـساى ـبخشرود و ىـمر ماـش

محل ت در خدماه دـطریق عرضه کنناز  صوالًاساخت ت مىبرند. خدماه بهراز آن 
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یر وژه داپرر کان که معموالًتا پایاد ئه مىشوی ارافترد دیجاابا آن و ساخت ت عملیا

 ست.ا

، دـناساختمانىت خدماه عمداران لتها خریددوین که اتوجه به با 

ت خدمارت نع تجاامهمترین مواز ى ـى یكـلتی دواـدهـخریی اـیتهوددـمح

ن اـکنرکاو نل ـپرسل اـنتقایت وددـر محـیگدج ـیراید. مانع آمىر ساخت به شما

لش گترین چارست. بزص اخای هاوژهپرای برف هدزار ( به با4ه )شیو نساختما

لتى ح دوسطوم تمادر ست که باید اخلى رات دادگى مقرـساختمانى پیچی شرکتها

، مینده از زستفاار ـبرت اـشامل نظ عموماًرات ین مقرد. اگیرارقرل تحت کنتر

ر و اـپیمانك، اـفرمرت کاـثب، اختـسز مجوزی، سان فنى ساختمات ماالزرات و امقر

ست. )نظیر کاهش ایست محیطى رات زمقرد و ستمزدخت داپررات مقر، صـمتخص

 ست.ه اکاهند ارز(قعى خ وانر
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 مهندسىو فنى ت خدمادرات تعریف صا -1-2

ط ـاخت توسـسح و رـا طـیا و رـجت، اکااردـت، دیریتـم، حىاطرت ئه خدماارا

ت خدمادرات صار، کشورج از خان در ه متقاضیاـى بـنایرت ااـمؤسسو  هاشرکت

رت اـى عبـمهندسو ى ـفنت دماـع خـقد. در واوـىشـمه دـى نامیـمهندسو ى ـفن

ی هاوسیله نیرویكى که به ژتكنولوو فنى ی فعالیتهاای از هـمجموعاز ت ـسا

 دد.ئه مىگراراماهر و نیمه متخصص ، متخصص

 فصل دوم    

 یو مهندس یفنصادرات خدمات 
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ى هاهیدگااز دمهندسى و فنى ت خدمادرات صام مفهو -2-2

 نظرانصاحبمختلف 

و نوپاست ای مسئلهر کشودر مهندسى و فنى ت خدمادرات نجایى که صااز آ

درات اـصر مواسمى که متولى د ریك نهای سواز منسجمى و نیز تعریف کالسیك 

ت خدمادرات صام وـمفها ذـت. لـسه ادـه نشـئ، ارادـى باشـمهندسو ى ـفنت دماـخ

ت ـفعالیت دماـن خـیدرات اصار مودر اکه ی ساتیده ایدگااز دمهندسى و فنى 

در صااز  لتدو هاییتیى حمااجرائین نامه در آ ست.ه ائه شدارار ـی، در زدـندار

ینگونه امهندسى و فنى ت خدمادرات مهندسى تعریف صاو فنى ت خدمان کنندگا

های ندسی عبارت است از صادرات فعالیتصادرات خدمات فنی و مهکه ست ه امدآ

هره مهندسی مشتمل بر طراحی، نظارت، تأمین، تعمیر و نگهداری، اجرا، ساخت، ب

راه اندازی در رشته های تاسیساتی و ای، نصب و برداری، آموزش، خدمات مشاوره

های رو، آب و برق، ساختمان، زیر ساختتجهیزاتی، انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی نی

و نظایر   (ICT)حمل و نقل، معدن، کشاورزی، خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات

 .آن به خارج از کشور به نحوی که صرفا صادرات کاال محسوب نشود

ست ه ائه شدص اراین خصودر اامعه ترین تعریفى باشد که ین تعریف شاید جا

ت طالعال انتقاده اشرکت صانیر با یك تعریف سار آب وـمات ـنومعاد وـجون ـیابا 

مهندسى و فنى ت خدمادرات اـصرج از آن اـه خـیط بـك محـخل یژی از داتكنولوو 

ان، رـیاندسى فنى مهت خدمان کنندگادرنجمن صاایى اجرامدیر ه یدگااز د ند.دامى

داری بره که مدیریت بهرد قتى حاصل مىشووى ـمهندسو ى ـفنت دماـخدرات اـص

ل تولید محصوو اخت ـه سـر بـى منجـمهندسو حى اطر، یىاجرت امكانااز ابهینه 

دمت ـا خـیل ین محصوده از استفاامحل دد و بیشتر گروده فزارزش ایا خدمتى با

شرکت م که توسط مدیریت عامل محتری ریگدتعریف در باشد. ر وـکشرج از اـخ
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و ست امهندسى یك تعامل همه جانبه و فنى ت خدمادرات ه شد صاـئر اراشیمبا

و خالت مىنمایند ه دکننددره صاـجامعی اـایىهـناسیعى توی وبخشهادرآن 

نتیجه ، در مند مىشونده بهره از آن کنندوارد جامعه از سیعى ی ومتعاقباً بخشها

اوان و رـفوده زـفدی دارای ارزش ااـقتصابعد در مهندسى و ى فنت خدمادرات صا

 ست.ی اشمندر ارزبسیاذ نفود و بردارای فرهنگى و اعى ـجتم، اىـسیاسد اـبعدر ا

 

 پل سازی – (: خدمات فنی و مهندسی1-2شكل )

 فنى مهندسىت خدماى طبقه بند -3-2

 د.مىشو فنى مهندسى معرفىت خدماای بری ین قسمت چند طبقه بنددر ا

مهندسى و فنى ت خدمادرات كل صای اداره طبقه بند -1-3-2

یر طبقه ح زبه شرت را ین خدمااع انوایى( د و داراقتصار امو)وزارت ا

 ست:ده انموی بند

 ورهمشات خدماو حى اطر 
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 ساخت وحى اطر 

 اجرا 

 مدیریت 

 نساختمال كنترو مهندسى م نظان قانوى طبقه بند -2-3-2

ل سان در مهندسى ساختمار موابه ن بخشیدن ساماای بری ین طبقه بندا

مهندسى ی شته، رسته اسیدرالمى ـسرای اوـس شبه تصویب مجل 1374

ش ـه بخـینكه فقط باست )با عنایت به ده انموی یر طبقه بندح زبه شرن را ساختما

 ست(:اخته دامهندسى پرر مون از اساختما

 دارینقشه بروفیك اگران، شامل: عمران عمر (1

 مكانیكق و شامل: برت تأسیسا (2

 زیشهر ساری و شامل: معمازی شهر ساری و معما (3

ى اـركتهـشدرات اـهش صوپژه در یافته شدى طبقه بند -3-3-2

 رامهندسى ت خدما 1997ل سادر نش راهمكاو  Winstedایى ـمریكآ

 ند:ده انموى یر طبقه بندح زبه شر

 زیشهر سا -ان مهندسى عمر 

 محیطى -ان مهندسى عمر 

 زهسا-ان مهندسى عمر 

 مساحىداری و مهندسى نقشه بر 

 نقلو حمل  -ان مهندسى عمر 

 مهندسى مكانیك 

  ئوتكنیكژمهندسى 
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 ریمهندسى معما 

 

آورى نـفت و اــتحقیقم و وـعلى وزارت دـه بنـطبق -2-3-4

 (1379ل سادر ها هنشگان ورودى داوــمآزایى ـهنم)را

 

 اتمخابرو نیك ولكترق، امهندسى بر 

 ار(فزاسخت ار و فزم اکامپیوتر )نر مهندسى 

 داری(نقشه بران، آب و )عمرن مهندسى ساختما 

 پزشكى(ه باغبانى گیا، عت)زرا ورزیمهندسى کشا 

 تولید(و ساخت ات، جامدت، مهندسى مكانیك )سیاال 

 مهندسى شیمى 

 مهندسى صنایع 

  یستزمهندسى محیط 

 

دى قتصاى افعالیتهاارد از ستاندالمللى ابین ى طبقه بند -2-3-5

(ISIC) 

 هایشبخر ساختان در بخش ساختماه جایگاISIC (1990 )ارد ستاندس اساابر

 ست:ایر زشكل ح به شردی قتصاا
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 ISICی طبقه بنددی در قتصای افعالیتهار ساختا – (: خدمات فنی و مهندسی2-2شكل )

ی اـتهـصلى فعالیامینه ، زمهندسىی شتههارع تنوو گى دعلیرغم گستر

و یافته ر نتشاری اماآت شاارگزس ساا رـب، ىـمهندسو ى ـفنت دماـخدرات اـص

وه رـر گـیزه ـبط مربوه عمدر بطوه، شدد یجااتخصصى  هایلهمچنین تشك

 ست.ن اساختماراه و مهندسى ر موامهندسى با تمرکز بر ز ساو ساخت ی فعالیتها

 نیادر دمهندسى و فنى ت خدمادرات صایخچه رتا -4-2

 OECD رمهندسى تحت سلطه پنج کشوو فنى ت خدماان دور مانى نه چندزتا 

         ت یاالاهمه از  ترمشت که مهار داقردی( قتصای ااـهریاـعه همكـتوسن ماز)سا
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ی هارکشوری از ماـته شـگذشل اـدین سـچند. در وـب (USA)مریكا ه امتحد

نى وفزروز ابه شكل د را خوت جهانى خدمارت تجا، توسعهل حاو در صنعتى 

ین است. ده ابو هاآن  هایتلدومر با این ر ابتكاارد اهمه موو در د ـناش دادهترـگس

وزارت با ری همكادر غالباً و ها رین کشورت اگانى یا تجازرباا در وزارت بتدر ابتكاا

ی اـهنمازاـپس سـسد. رـىگیـكل مـى شـیدی و داراقتصار اموی و ایزربرنامه 

با بخش ای را توسعهح هستند طرر هر کشودرات در صاق که مشورت تجاوج رـم

درات صاای بری که قابلیت بیشتررا بخشهایى آن و د ـهماهنگ مىکننر کاو کسب 

یى هستند که هاآن  رتاـتجی هانمازند. موفق ترین سازند مشخص مىسارداربرخو

و قابلیت دی دارای قتصای ابخشهاظ لحااز )هم  درات راصای مهمترین فرصتها

 ند.ادهمشخص کرد خون کنندگادرصاای مناسب( بری هازارباظ لحااز هم 

ین وتداز پیش ر ست که هر کشووری اضرت، میز خدماآموفقیت ور صدای بر

از حمایت ای صحیح برو مناسب دی نمای یربنازط ـه فقـند یابى خوزاربای تژاسترا

رت سیاست تجا، رـمهمتاز آن ى ـحتو بلكه همچنین ، کندد یجات اخدماور صد

هایى که رکشوست زم االوز مراقابت از رپر ی هازاربادر نماید. ذ تخااجى مناسب رخا

ه ـمینههایى کد را روی زخوی هاشتالو باشند منابع ه کننددر د صاـننامىتو

 ند.زز ساـمتمرکآورد ىـمن اـمغاره ـبد را وـترین سـبیش

ن ـیاز است. ه اشدآورد برر الر دمیلیاار هز 6جهانى ساالنه رت تجاوزه ارزش مرا

ع مجمواز ىباشد. مر الر دمیلیا 250متوسط ر بطوت دماـخرت اـهم تجـسان زـمی

اه مهندسى به همرو ى ـفنت سهم خدمار الر دمیلیا 228ن جهات در خدمارت تجا

ر اـمآ ساـسار ـه بـینكات ـهمیاائز ـه حـت. نكتـساتوسعه و تحقیق ی یافتهها

در کاال ور صددی ارزش میال 2015تا  2004 هایلجهانى طى سارت تجان مازسا

دوره همین در حالى که در ست ایافته یش افزاد ـصدر 21 طـمتوسر وـبطن اـجه

مختلف اع نواین ـبو در ت ـساشته دایش افزاصد در 26ت خدمادرات صاارزش 
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از حاصل ی یافتههاو ندسى مهو فنى ت خدمادرات صاه، شددر صات خدما

ت خدمادرات کل صااز صد در 37توسعه مجموعاً با و ق ـتحقیی اـهتـفعالی

دوره ین در اگرچه است ص داده اختصاد ابه خوه را شددر صات بیشترین سهم خدما

ار قرن جهای هاروـکشر صددر غلب امریكا و آپن ه ژایژوصنعتى به ی هارکشو

یایى ـسآعه ـتوسل اـحه و در دـنعتى شـصزه اـها ترکشواز شد برخى رما اند اگرفته

، مهندسىو فنى ت خدمادرات صاول قابل توجه جدی تبههاان در ررـیاا ـابه بـمش

 ست.این بخش رت در اه تجاـف بـمختلی هاروـکشون زـفروز اه ـتوجن از انش

میانه هر ورخادر مهندسى و فنى ت خدمارت حجم تجا، هددمىن ها نشارماآ

نسته امانند ترکیه توری کشون ین میاو در اد ـسرىـمر الرد داـمیلی 70به ل سا

ارزش به وژه رـپ 700ای جرارداد امهندسى قرو فنى ت خدماور محل صداز ست ا

ل دـمعر اـکوی رـم نیـه حجـنكآمنعقد کند. ضمن ر را کشو 20ر و الرد دمیلیا 21

ارزش نهایت در ند که اهنه شدرواها رین کشوابه ر، ن کشوـیاز ار ـنفار زـه 38

ن نشا هارسیست. برافته رر ـتافرر الرد دلیامی 30از ین بخش در اترکیه ی هاارداقر

 %30ه ـك بـیدر نزـحاضل حادر ترکیه ر کشوی شرکتهاو ران هد که پیمانكادمى

ر ین کشواند. همچنین ر دارختیارادر امیانه ی سیا، آمهندسىو فنى ت ل خدماـک

حمل دی، طریق جهانگرر از الر دمیلیا 15متوسط بالغ بر ر ست ساالنه بطوانسته اتو

لیل دمهمترین ان تومیه ـد کـکند وـد خـعایارزی د ـمآرکاوی رـنیور دـل صـنقو 

ی اـرکتهـشر از ین کشوا هاینكپولى باو مالى ی حمایتهارا در  ین موفقیتا

 د.جستجو کرت خدمان کنندگادر اـصر و اـپیمانك

 انیردر امهندسى و فنى ت خدمادرات یخچه صارتا -1-4-2

رد وـمدی در اـیت زاـطالعاد ـگفته شن یخچه جهارتاای بتددر اهمانگونه که 

نجایى از آما مسلماً انیست س ستردر دمهندسى و ى ـفنت دماـخر ودـه صـیخچرتا
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مد آسرن و د تمدـمهن، اـجهرگ زـبی اـهرتقدی دور از تههاگذشان در یراکه 

ه ـلبتت و اخدمادرات صان بانیاان از مىتو، ستده ابوآن دوران صنعت و نش دا

، در محل جست مسجد تااعا همین بس ادین اه امهندسى باشد گوو ى ـفنت دماـخ

ین است. با انى ایرران امعمای نااتون تاـسدایى ـر نمـل هنـحاصن، تاـسوهندر کشو

ست در دمهندسى و فنى ت خدمادرات لین صااز اومنظومى ون و یخچه مدرتاد جوو

ل ـالیده ـبان رـیایخ رتادر  »صنعت«ست متأسفانه د اکه مشهون ما چناانیست. 

 ست.ده انكرا یدپدی یر صعوـا سـمر وـکش، در فـمختل

ی اـهشالـتز غااز آهد که پیش دن مینشاد هد موجواشوت و طالعاارچه گا

های کنداپرت مااقد، ا1373ل سا، در مهندسىو ى ـفنت دماـخور دـصای رـر بـخیا

، یىاجراسطح در ه ـچاری و ذـسطح سیاستگدر چه ، ین حیطهدر افعالیت ای بر

، باشده نجامیدابه نتیجه عملى نیز  تمااقداین اگر است لیكن حتى اشته د داجوو

به د. قع شود واستنارد اند مواست تا بتوه اسمى به ثبت نرسیدت رطالعاامنابع در 

مهندسى و فنى ت خدمادرات ه صاـت کـساز آن ااکى ـحد وـهد موجاوـشل، اـهر ح

 ت.ـسده اوـفر بـه صـك بـیدنزود و دـمحر بسیا، یخرین تااز اپیش ان، یرا

و د ـشره ـکد وـمىنمزم نجا الر از آکشودر صنعت ل ر تحوسیدآوری یا

و کمى و سطح کیفى ء تقاارمستقیمى با ط اـتبژی اروـتكنولو نعت ـصش ترـگس

نعتى ـصظ اـلحر از وـه کشـیطى کاشردارد. در مهندسى و فنى ت خدمادرات صا

 وردــد صـمی، ادـنباشن اـخشو دروالنى ــطی ابقه ـسی و وـنه قاتوـپشدارای 

ان چند، مؤثرده و سطح گستردر یگر ی دهاره کشوــى بـمهندسو ى ـفنت دماـخ

ر خل کشورگ در دابزی هاوژهپرم اـتمای رـجااً ـه تقریبـهدا ـد. تـهد شامحقق نخو

ب الـنقوزی ارـپیاز د ـا بعـمات. ـىگرفـمرت وـجى صرخای توسط شرکتها

و ى ـفنت سعه خدماتوش و جهت گستردر نى ایرن امتخصصان و مهندسا، سالمىا

 ند.ام دادهنجاری ایاـبسی اـهشالـى تـمهندس
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لت دوبرنامه در کویت اق و جنگ عراز مهندسى بعد و فنى ت خدماور صده یدا

ودی از محداد تعدن مادرآن زکه ری كل گرفت به طوـت شـقدان ولتمران و دویرا

دار مهدااین مسئله اما ، انددکویت فعالیت نمور کشودر لتى دوبخش ی شرکتها

 د.نبو

 مهندسىو فنى ت خدمادرات صاى هاشركتتشكیل  -2-4-2

د ـشت اراـا مقامـبه کراذـمدر ت ـقر ووـیس جمهـئر راـبتكاه ـب 1372ل سادر 

نى ایرری اپیمانكاو مهندسى وفنى ی شرکتهاد وـىشـمار رـایه قـهمسر وـکشدو 

ن مازیك سارو ن ـیو از اشوند. داده کت رمشار کشودو ین ی اهاحمناقصه طردر 

از ى ـین یكـالمى همچنـسب االـنقی ااـهدنهااز ى ـبسته به یكری واپیمانكا

ای شرکت بخش خصوصى بردو کت رلتى با مشاری دوپیمانكارگ زـبی ا ـرکتهـش

مىشوند م عاله ابرند، قل قیمتاه حدـئاراا ـبو د ـىنماینـمام دـقت امناقصار در حضو

م نجاا مهنانتضما) اردادیقری هامهنانتضماین جهت شرکتها مىبایستى ابه و 

خذ ر را اکاارداد هند تا قردئه ارافرما ر خت( به کادایش پرپ مهنانتضماات و تعهد

 نمایند.ز غاای آن را آجراخت دایافت پیش پردربا ده و کر

ی ارز( )با توجه به سهمیه بندارزی  مهنانتضماور صدای برن مادرآن ز هانكبا

ست اخو، درلتىی دوهاهستگاارزی دل سهمیه ـمحارزی از ش ـر کوشـبوه عال

و ند دمىکر مهنانتضماغ ـل مبلـکان زـه میـباری ذـه گـثیقوا ـیی دـنقده پرـس

کت راـمش هایشرکت نستند مطالبه نمایند.ا% مىتو5تا سقف را  مهنانتضماد مزرکا

ری زده ست به چنین کار دئیس جمهور رستول دنباده که به ـمناقصه در دـکنن

ند. دکرت لت طلب مساعداز دوتند ـشاندرا  هانكبارات اـنتظاأمین ـتان وـتو د ـندبو

ل ـمحر وـکشدی دو اـقتصک امشترن که مسئولیت کمیسیوی براترراه وقت ویر وز

ری، وـت جمهـیاسرتاکید ل نبادبه ، شته دابه عهده را شدار گذوا های طرحای جرا
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غ ـ% مبل10ل اـقبدر ند بانك عامل دتفاهم نموی ك مرکزـت بانـقول ـیس کـئرا ـب

د، مزرصد کادرکثر یك ات حدـیافدرا ـبو فته ـس% آن 90ود ـنقرت وـبص مهنانتضما

ها اردادقره و شددر ها صامهنانتضماین ترتیب ابه و نماید در صارا ها مهنانتضما

 یدند.دگرار گذوا

ت الآینـماشی گیرراـبه ک هایشرکتمزیت ن چو، کاالارک مرحله تددر 

مىبایستى ام قداین د، ابور خل کشودر دا هاآن د وـاهى موجـگرکاات زـتجهی

ده ستفااز اس ـا پـدند تـى شـمل ـمنتقح رـطای رـجال ـمحر موقت به کشورت بصو

ه ـموقت کاال کوج خررات مقر شوند.ه ندداگرز بار به کشوارداد، قرای بر هاآن از

ات زتجهی ت والآماشین ی ارزش مبناد و مىکرب یجاد ابوت اـگمرکام دـقی ااـمبن

ت تشریفام نجااتا د گیررت صوت اـگمرکد زـنی دـنقاری ذـگده پرـس، رـباه برـا سـت

 هاشرکتی وـساز دینگى ـین نقـتأمین چند.پذیر شون مكااموقت وج گمرکى خر

ایگزین ـج، هاهستگادین ت اتعهد مقاما، هاهستگادبا تفاهم بین ا لذد پذیر نبون مكاا

گاهى رکاات موقت تجهیزوج خرو شد ک ره گمـمطالبرد وـماری ذـگده پرـس

را ها ار دادقرای رـجا هاشرکته ـکد وـین بـین چناید.دپذیر گرن مكاا هاشرکت

ب وـمطلی دـبنن اـمو زت ـکیفی، اـفرمره کاـبر تحویل کال نبادبه و ند دنموز غاآ

از ا ـهحطرای جرامحل ر کشوت دو ا موجب شد عالیترین مقاماـهاردادقرای رـجا

ح لوای هدابا ده و ید نموزدى باـنایری ااـرکتهـط شـتوسه دـشا رـجی ااـهرکا

 تجلیل نمایند.و معرفى ، نمونهان به عنورا نى ایرران اکان پیما، تقدیر

و ى ـمهندسو فنى ی یگر شرکتهادتمایل ر ظهاو احاصل ورد ستادبا توجه به 

و نع افع مورت ساخوزی و درمرون بری هاحطردر کت راـمشای رـبری اـکن اـپیم

ن نمایندگااز كل ـهیأتى متش، قتر وئیس جمهور، رینكاوی اپیشرت مشكال

ر أموـى مـید و دارااـقتصر امووزارت ابه مسئولیت را یربط ذلتى دو یهاهستگاد

، مهندسىو فنى ی تخصصى شرکتها -صنفى ی نجمنهااکت راـا مشـا بـتد وـنم
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نع این موافع و رتسهیل ای برزم الت رارـمق ده ورـایى کـشناست را مشكالو نع امو

 نماید.د پیشنهاو حى اطر

ح طررت به صود را خور نتیجه کا، سىرچندین جلسه برل نبادبه ر مذبوت هیأ

ت تصویب نامه هیأ 14/8/1373یخ رتاو در د ـهدئه مىان ارایرت وزمصوبه هیأ

یافت ن درمكااه ـبط وـمربت هیالـتسان رـیت وزمصوبه هیأد. در مىشوغ بالان ایروز

کثر ادـا حـبو % سفته 90ی و نقداری گذده % سپر10ل قبادر بانكى ی هامهنانتضما

ات تجهیزت و الآموقت ماشین وج خری ماکن پذیراهمچنین د مزرد کاـصدرك ـی

م عموای بر، هاآن ارزشبر ایك بران زـه میـفته بـس دنپرـسل قبادر گاهى رکا

رای وـین شـد همچنـشداده ى ـمهندسو ى ـفنت خدماه کننددر صای شرکتها

عضویت ر و ئیس جمهوریاست رمهندسى به و فنى ت خدمادرات عالى هماهنگى صا

اری و سیاست گذ، لتى پیش بینى شد تا هماهنگىن دومازاـسو خانه وزارت  13

طبق مصوبه د.گیره ه عهدـبرا ى ـمهندسو ى ـفنت دماـخدرات یى صااجرانع افع مور

بیر خانه ، دشدار برگز 13/12/1373یخ رتادر که ر عالى مذبورای شوس جالالین او

 یى مستقر شد.د و داراقتصار امورا در وزارت اشو

بیر ل دمسئوه ستگادتعیین ع عالى که موضورای لین جلسه شوات اوکرامذدر 

ش یى متقاضى پذیراجردی و استا هایهستگاادی از ددـتعد وـبح رـمطرا وـشه ـخان

ن کنندگادر صای هازنیاه که عمدس سااین اما بر اند دبورا بیر خانه شودیت رمأمو

ائل ـین مسـانكى همچنـبرات اـعتبو اا ـهمهنانتضماب بااز مهندسى و فنى ت خدما

بیر خانه دشد ر مقر، ستامتمرکز ارای د و دقتصار امودر وزارت امالیاتى و ى ـگمرک

ین ا از اهرچند که جدد یى مستقر شود و دارااـقتصر امودر وزارت اعالى رای شو

جى رخای اـهروـبا کشدی قتصاا های یربرنامه همكاای جرو اظیفه تنظیم ، ومنطق

بر  1353ل ساب یى مصودی و داراقتصار امووزارت اتشكیل ن قانو 1دهمادر که 

اری و سرمایه گذن مازیت سارگرفته همچنین مأموار ه قرـخانوزارت ن یه اعهد
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در یى( دی و داراقتصار اوـموزارت ابسته به ان )وایرافنى دی و قتصای اکمكها

ی کمكهار و عتبای وام و اعطاابه ط مربور موم انجاو اتنظیم و مقوله تمرکز 

 1354ل ساب مصو نمازنامه قانونى ساس سااکه طبق رج فنى به خادی و اـقتصا

 ین تصمیم باشند.اانى قانونى ـنستند مبامىتو، ستن امازین ساه ابه عهد

و فنى ت خدمادرات صااز حمایت ع ینكه موضوابا توجه به  1374ل سادر 

لت مىبایستى د و دوبوه تصریح شددوم ه ـبرنامن انوـق 27ه رـتبصدر ى ـمهندس

با  1373ل اـوبه سـمصن اـهم، دـویب نمایـى تصـیاجرایین نامه ه آین تبصرای ابر

ن وزارت دگاـنمایناز كل ـمتشای هـین کمیتـمبنى بر تعی 18ده مان ضافه شدا

و یربط ذیى اجره استگاو دجه دبوو برنامه ن مازساو ى ـیدی و دارااـقتصر اوـما

خیص صالحیت شرکتها ـت تشـجهط وـى مربـتخصص -تشكیل صنفى وم لزاعند

ور قابل صدی هامهنانتضماتعیین سقف و لت دوحمایتى ت تسهیالده از ستفاای ابر

یین ان آبه عنو، شرکتهاات ارزی تعهدی بندن ماو زخذ ه ی اهمچنین تعیین نحو

لیل د)به 1379ل ساای بتدو در اشد غ بالدوم اه ـبرنامن قانو 27ه یى تبصراجرانامه 

یین نامه آتن ـمان( رـیت وزأـمصوبه هیدن ئمى نمووم دالزدوم و برنامه م دوره تماا

ت خدمات دراصاای لت بردوحمایتى رات یین نامه مقران آبه عنو 27ه یى تبصراجرا

 شد.غ باله و اسیدان ریرت وزه تصویب هیأـمهندسى بو فنى 

ی اـكهـکماری و سرمایه گذن مازسا، یىدی و داراقتصار امودر وزارت ا

عالى هماهنگى رای بیر خانه شوای دجرر اوـمل ائوـمسان رـیاى ـفندی و اـقتصا

در یى دارا دی واـقتصر اوـمه وزارت ادـنماینو ى ـمهندسو ى ـفنت دماـخدرات صا

ى ـمهندسو فنى ت خدمادرات فتر صان دمازین ساو در اشد  18ده کمیته ما

و فنى ت خدمادرات فتر صادگرفت. ه به عهدر را موان ـیم ااـنجو اد ـیس شـتأس

 ست:ده اوـیر بی زفعالیتهام نجار اتأسیس مأمون مااز زمهندسى 
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 ،ست شرکتهااخودر یافتدرشامل  18ده کمیته ماای بیر خانهر دموم انجاا -1

 جلسه کمیته.اری برگز، کمیتهر کار توـسدیم ـتنظو  هاارشه گزـتهی

ثبت ومهندسى وفنى ت خدمادرات صا های طرحت طالعااتشكیل بانك  -2

 خذ ای ابر، لتدوحمایتى ت تسهیالده از ستفااا ـى بـنایرا هایشرکتئى که هاحطر

 ند.دبوده فعالیت نمو هاآن

لمللى. ابین ه تأمین مالى شدی هاحطرو سانى مناقصهها ع رطالا منظاد یجاا -3

لمللى امالى بین ت مؤسساوها نمازساب مصوی اـهحرـه طـبط وـمربت اـطالعا

ر مور وزارت اختیادر اپك که وق اوصندو سالمى ابانك توسعه ، مانند بانك جهانى

ى ـیاجرا های هتگاـسای درـه بـگاهنامرت وـه صـب، مىگرفتار یى قردی و داراقتصاا

درات اـه صـعرصل در اـفعی اـشرکتهو تخصصى  -صنفى ی تشكلها، یربطذ

گهى مناقصه و آطالعیه ر اطونمىشد همیل ساارى ـمهندسو ى ـفنت دماـخ

 ملل متحدن مازریه ساـد نشـماننن اگوـق گونـطریاز ه ـکزی رـمن بری هاحطر

((Business Development  رج اـخان در رـیی اخانههارت طریق سفال از سااریا

درات عرصه صال در فعای شرکتهاو صنفى  هایننجمایافت مىشد به ر، درکشواز 

ی سهمیه بندم هایى که نظالساو در ید دمىگرل ساارى ـمهندسو ى ـفنت خدما

 زنیارد مواری، ارز سرمایه گذن مازتوسط ساارزی خذ سهمیه اشت با د داجوارزی و

ها حطرای رـجال ـمحی هاروـه کشـیت برموامو مناقصه د سنااخرید ای کتها برشر

 مىگرفت.ار قر هاآن رختیادر انیز 

و فنى ت خدمادرات عرصه صار در با شرکتهایى که مایل به حضوط تباار -4

طریق ، از هاآنای گذشته برت تجربیاد و موجوت تبین تسهیالو ند دمهندسى بو

فتر س دشنارت کاـین فعالیـها همچنرسمیناو شى زموی آهاهگارکااری برگز

 مینه.زین در امهندسى و فنى ت خدمادرات صا
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تشكل فنى ر چها 1377ل سان، در مال از آن زگذشت چندین سااز بعد 

، فنى مهندسىات خدور صدای فعالیت بردر ز ـتمرکد اـیجای ابرر مهندسى کشوو

با  »انیراى ـمهندسو ى ـفنت دماـخن نندگاکدراـنجمن صا«ان نجمنى تحت عنوا

ر کشورج از مهندسى به خاو فنى ت خدماور صدر موزی ابستر ساو تسهیل ف هد

 ند.دتأسیس نمو

 از: تند رتشكل عبار ین چهاا

 ساختمانى ی شرکتهای سندیكا 

 زی شهرساری و نجمن معماا 

 ات تجهیزت و نجمن تأسیساا 

 ور نجمن مهندسین مشاا 

ی تاـسرا در راویش ـخی اـتهـفعالین تأسیس تا کنون مازاز نجمن این ا

وه ست. عالداده امه و ادامهندسى گستر و ى ـفنت دماـخدرات اـصر وـماهیل ـتس

نجمن ا«و  »ناـنیایراى ـمهندسو فنى ت خدماور شرکت صد«ر نجمن مذکوابر 

و رتبط ـمی اـجمله تشكلهاز  »مهندسىت خدماو معدنى ، صنعتىن کنندگادرصا

 شند.بامیمهندسى و فنى ت خدمادرات اـر صـمل در ااـفع

 

  (: خدمات فنی و مهندسی3-2شكل )
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مهندسى و فنى ت خدماور نجمن صداظایف اف وهدا -5-2

 صنعتى

مرتبط ی شرکتهاو مهندسى ی نجمنهااز اصله ات وانظرس ساایل بر ارد ذمو

 ست.ه امهندسى تنظیم شدو ى ـفنت خدمادرات صاع با موضو

ی اـتهـى فعالیـکیفو ى ـکمء اـتقن و اریدـبخشد بهبو، جهت توسعهدر کوشش  -1

 مهندسى.و ى ـفنت دماـخدرات اـص

تى دراصای نائىهااتوو ضعیت د وبهبوای و منافع حرفهدل و حفظ تعادر سعى  -2

 مهندسى.و فنى ت خدما

یش افزایك که منجر به ژتكنولو هایآورینوو ظرفیت دن باال بردر کوشش  -3

 دد.گرت دماـن خـیاتى دراظرفیت صا

ی اـتهـت فعالیـکیفیء اـتقو ارایى ـپویای رـش بـتحت پوشی حدهاواکمك به  -4

 تحقیقاتى.و شى زموزم آالی هاییزره ـبرنامو ربط ـیذتى درااـص

حمایت و ء عضااحقوقى و فنى ، مالىت حتیاجاو اها زجهت تأمین نیای یزربرنامه  -5

مصالح و مر تأمین منافع رت در انظار آن کناو در  هاآن افع ـمنو انونى ـقق حقواز 

 ء.عضای ابا فعالیتهاط تبار در ارکشو

ات تمهیدم نجات، اتسهیالد یجااجهت ح در یصالذجع ابه مرزم الدات ئه پیشنهاارا -6

و فنى ت خدمادرات توسعه صاای مطمئن بر، روان و بـیط مناسارـتأمین شو 

 مهندسى.

بین ی هاارستاندس اساابر ت ین خدماور اصدزی ساارد ستاندی احرکت به سو -7

و لمللى اصنعتى بین ی هااردستانداختى بین ایكنوو اهنگى ـهمد یجاو المللى ا

 ان.یردر امهندسى و فنى ت خدماور صدی هاارستاندا
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اری ذـرمایه گـبه سدم مراران و جلب توجه سرمایه گذای یط مناسب براشرد یجاا -8

تشكیل سرمایه ای برزم الی مینههاد زیجات و ان خدماـیدرات ااـش صـبخدر 

 مینه.زین در اتخصصى اری گذ

هیل ـتسو ویق ـجهت تشوره مشات ئه خدماو ارالویتها ، اوهازشناخت نیا -9

کلیه م نجااهمچنین و عمل رد موی هاد روشوـبهبت و دماـن خـیدرات ااـص

و فنى ت خدمادرات اـعه صـتوسوویق ـت تشـجهدر ه ـماتى کادـقاو فعالیتها 

مستقیم ر بطوو شته ورت داتحت پوشش ضری حدهادر وامدیریت د بهبوو مهندسى 

 ست.ط انجمن مربواف اهدایا غیر مستقیم به و 

ین ـط بـبروان ـحسو ى ـیكدنزاری رـبرقو اهنگى ـهمد اـیجاجهت در کوشش -10

ی هاوژهپرای جراخصوصى جهت و لتى ی دوهانمازساو ا ـرکتهـشن کنندگادراـص

 صلى.ر اپیمانكام و کنسرسیود یجاا ولمللى ابین رگ بز

ی مینههاد زیجار ابه منظوت ین خدمادرات انوین صاو شاعه فرهنگ صحیح ا -11

 مهندسى.و فنى ت خدمادرات گى توسعه صادماآیر بنائى ت و زبلند مد

ر کشوت در خدماور صده یندص آخصوزم در الی هاآوردبرو پیش بینىها م نجاا -12

ز نیارد مورات عتبااحجم درج جهت ر جه کشودبوو جع برنامه ابه مرم عالو ا

 لت. دوسالیانه ی برنامههاه در غیرو بانكى ی هامهنانتضما

ت دماـن خـیدرات ابا صاط تبادر ارمجامع ، و هارسمینا، نسهااکنفراری برگز -13

ل تا حصوزم ال های پیگیریم نجاو ایربط ذجع اه مرـله بـایج حاصـنتس اـنعكو ا

 نتیجه.

ی اـاهىهـگآطح ـسدن رـاال بـت بـتخصصى جه - فنىی تشكیل کمیتهها -14

ات ئه نظرو اراتحت پوشش و عضو ه کننددرصای اـرکتهـشن اـکنرکاان و دیرـم

 یربط.ذ هاینمازبه سا
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سریع هر م عالاقبیل )از ت طالعادش اسریع جهت گرروان و سیستم د یجاا -15

ر کشورج از خاری اکی فرصتهام عالو اشناسائى ء، اـعضاه ـجدید برات گونه مقر

ه و بالقوی نائىهااتوم عالو اشناسائى ، مربوطهت طالعاتى نشریاا هاینكطریق بااز 

و ى ـفنت دماـخدرات اـمینه صب در زکتاو نشریه ر نتشار، اکشود در بالفعل موجو

د یجاو اجى رخاو خلى دالمللى ابین ی هاهنمایشگادر شرکت  و....( وى ـمهندس

ی هانگاو ارجى رمشابه خای هانمازساو ا ـنجمنهافنى با و علمى ری هرگونه همكا

 ر.قانونى کشورات عایت مقرربا ر کشورج از خاان در یرالت دو

تخصصى ی هات و روشمطالعااف، هدایكى بین دنزد یجااجهت ی یزربرنامه  -16

ر علمى کشوو هشى وکز پژامرو ها هنشگاو داف صنعت ـمختلی اـشهـا بخنجمن با

 مربوطه.ی مینههادر ز

و هشى وپژو شى زمور آموم انجاو اکز تحقیق امرد یجااجهت در کوشش  -17

ه مهندسى بویژو فنى ت خدمادرات با صاط تبادر ارى ـلمللابین و خلى دایابى زاربا

 مینه.زین در اتربیت متخصصین 

درات در اـبه صنعت صط مسائل مربوء و عضات اسى مشكالربرو اخت شن -18

و مناسب  هایلحراه ستیابى به ای دلمللى براین ـبر و وـکشد اـقتصاا ـبط اـتبار

ی برنامههان در دـگنجانر وـه منظـبر وـکشن ئوالـه مسـتى بروـمشات رـئه نظارا

 ر.جتماعى کل کشودی و اقتصااتوسعه 

و فنى ت خدمادرات مرتبط با صای ئین نامههارات و آمقر، نیناقوآوری جمع  -19

یح جهت الوت و سى مصوباربرری در همچنین همكاء و اـعضاه ـه بـئو ارامهندسى 

 .هاآن صحیح ای جرن و امطلوبیت بخشید

ن کنندگادر نجمن صنفى صااتحت پوشش ی حدهاد وابر عملكررت نظا -20

 ء.عضااکل ای برن عملیاتى یكسای هااراندستد ااـیجو اى ـمهندسو ى ـفنت دماـخ
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ی هااردادعقد قردر لمللى ابین ق حقوه حقوقى بویژورهای مشات ئه خدماارا -21

 جى.رخا

 

 مهندسىو فنى ت خدمادرات صاد عملكرارش گز -6-2

ن انوـین قـمدوویب ـتصن ماان از زیردر امهندسى و فنى ت خدمادرات صا

مرحله ان، وارد یراسالمى ری افرهنگى جمهوو اعى ـجتمادی، اـقتصاعه ـه توسـبرنام

عالى رای شون، ین قانواپى تصویب در ست. اگشته د خوت حیااز دوران جدید 

، نفت، یىد و داراقتصااز وزرای امهندسى متشكل و فنى ت خدمادرات هماهنگى صا

اف و رتلگو پست ، گانىزربا، جتماعىر امور و اکا، صنایعزی، شهر ساو مسكن و، نیر

و جه دبوو برنامه ن مازئیس سای و ربراتر، راه و هـجرخار مو، اندگىزساد جها، تلفن

ت خدمادرات ى صاـیاجراع ـناع موـفاری و رذـسیاست گف با هدی ئیس بانك مرکزر

ی مناقصههار در حضوای مؤسساتى که برو مهندسى تشكیل شد. شرکتها و فنى 

مند زنیار، کشورج از خاه در خذ شدی اهاحطرای جرارک و ایا تدزی رـمون بر

ت طالعا، اهستنددوم برنامه ن قانوع وـموضی اـههـین نامـئت آتسهیالده از ستفاا

فنى دی و قتصای اکمكهااری و سرمایه گذن مازبه ساد را خوی هاحبه طرط مربو

ه به عهدرا را بیر خانه شودیى اجرر اموایى( که دی و داراقتصار امو)وزارت ا انیرا

 ئه مىنمایند.ارادارد، 

و فنى ت خدمادرات صاای لت بردوحمایتى رات ئین نامه مقرس آساابر 

و فنى ت مؤسساو شرکتها ر حضوای برز اـنیرد وـمت هیالـمهندسى مجموعه تس

مؤسساتى و ا ـرکتهـت. شـسه ادـهم شارـجى فرخای هازاربار در مهندسى کشو

ه خذ شدی اهاحطرای جرا ارک ویا تدزی مرون بری مناقصههار در حضوای که بر

ت طالعااهستند ر ئین نامه مزبوت آتسهیالده از ستفاامند زنیار کشورج از خادر 

ی کمكهااری و سرمایه گذن مازاـه سـبد را وـخه دـشام دـقی اهاحبه طرط مربو
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درات اـاهنگى صـالى همـعرای وـبیر خانه شدئى اجرر امواکه ان یرافنى دی و قتصاا

ه دارد، بر عهدرا لذکر ق ائین نامه فوآ 18ده کمیته ماو  مهندسىو فنى ت خدما

 هند. دئه مىارا

ح بشرر معیا 10حسب بر  توانمیرا مهندسى و فنى ت خدمادرات اـصد عملكر

 ی کرد:دـه بنـر طبقـیز

 حخذ طراى ابرام قدن امازبر حسب  -1

و ى ـفنت دماـخدرات اـصای یافته برن مازحرکت ساوع نجا که شراز آ

رت بصوه شدز غاآ 1373ل سا، از لتدوط ـتوسزم الت هیالـه تسـئو اراى ـسمهند

ت تسهیالو ا ـتهـا سیاسـشنائى شرکتها بل اول و آسادو گذشت از طبیعى پس 

و  1373ی هالساد را در شرکتهایى که فعالیت خور جدید همچنین تجربه حضو

و فنى ت سسامؤو شرکتها ی از بیشتراد بعد تعدی هالسا، در دـندکرز غاآ 1374

 ند.اختهداین عرصه به فعالیت پردر امهندسى 

 حضعیت طروخرین آبرحسب  -2

هایى هستند که حطره، کرامناقصه یا مذ، ضعیت پیش صالحیتی در وهاحطر

یخ تهیه رتادر نى متقاضى ایرابه شرکت  هاآن اری ذـگم وادـیا عاری گذوانتیجه 

م، تماا و اجرارداد، ارـد قـعیت عقـضی در واـهحست. طره امشخص نشدارش گز

ح رـطرد مودر ند. اهشد هاآن خذ انى موفق به ایری اهائى هستند که شرکتهاحطر

ل حصوم عد، مناقصهاری برگزم ها عدحطرن لیل منتفى شده ددـى شـمنتفی اـه

مناقصه ی سواز تأیید صالحیت م دـع، هـمناقصر در وـحضم دـعه، کراذـمدر فق اتو

 ست.ده ایا تغییر بانك عامل بوار گذ

 حطرارى گذه وابرحسب نحو -3

، مرحله مناقصهاز که قبل د مىشوق طالابه مناقصاتى ود مناقصه محد

تأیید از پس و یش صالحیت شرکت نمایند ـمرحله پدر یط باید اجد شرن وامتقاضیا
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ت مناقصادر وند. ـىشـمت وـعدمناقصه در شرکت ای بر، فرمارحیت توسط کاصال

در د. ـیآىـبه عمل مت عودمناقصه ر در حضوای برران کلیه پیمانكااز عمومى 

به ر را کاه کراطریق مذو از مناقصه ت تشریفارج از ا خاـفرمرکاارد وـى مـبعض

اول ست د -مناقصه ک ت ترـن حالـیاه ـد کـىنمایـمار گذوایط اجد شرر واپیمانكا

ت ریفاـتشرج از اـا خـفرمربا کاداد قرف طرر تى که پیمانكارصودر ست. ه اشده نامید

ک تر، نمایدار گذی وایگرر دبه پیمانكاح را طراز یا قسمتى و کل ای جر، امناقصه

 ست.ه اشده نامیدء جزر پیمانكا -مناقصه ک رـیا تدوم ست د -مناقصه 

 حطرع بر حسب نو -4

ت خدماو حى اطری شكلهااز مهندسى یكى و فنى ی هاحطراری گذدر وا

باشد. ن فرمایارکای تقاضارد ند مواساخت یا مدیریت مىتوح و طراء، جزوره ای، امشا

ا از یرزست ح اك طرـیاز ى ـهمیتاا ـش بـبخورهای مشات خدماو حى امرحله طر

دد و رـمكانپذیر گاند این مرحله مىتودر افرما رنظر کارد موی هاه آلیدف ایك طر

مهندسى و حى اطره بستگى مستقیمى به نحوح طرای هزینهد بعاایگر ف درـطاز 

ن را مجریا، هاحطرورهای مشات خدماو حى اطرم نجاای ابرن فرمایارکاا لذآن دارد 

 فیت وا معرـیو شرکتها از شناخت قبلى س ساابر و مناقصه رج از خارت یا به صو

بعمل ت عودمشخصى ی شرکتهات از مناقصادر یا و یند مىنماب نتخاا هاآن

ون برت شتن تجربیاانى بدلیل ندایرور امشاو مهندسى ی اـرکتهـد. شـنآورمى

در ند. اشتهامهندسى ندو ى ـفنت دماـخدرات عرصه صادر نى افعالیت چندزی، مر

 اـی اًـماتورت وـساخت بصو حى اهایى که طرحبا طرط تباارش در ارگزرد مودوره 

د بیشترین عملكر، ستده اجى بورخان فرمایارکای تقاضارد موح طرای جرارفاً ـص

 ست.اشته د داجوو
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 حتأمین مالى طره برحسب نحو -5

سه شكل از یكى ح در تأمین مالى طره نظر نحواز مهندسى وفنى ی هاحطر

 لمللىامالى بین ت تأمین مالى توسط مؤسسا، اـفرمرط کاـتوسی دـالى نقـأمین مـت

ی عطااه ـائى کـنجاز آد. ـناهدـشی دـته بنـسر داـتوسط پیمانك تأمین مالىو 

ی وـسه از دـین شـتعیص یط خاالمللى با شرامالى بین ت توسط مؤسسارات عتباا

ان به توز نیز نیاران تأمین مالى توسط پیمانكاو مىباشد اه رـهمر وـمزبت اـمؤسس

دارد، نى ایرا هاینكا باـلت یدوتوسط ر عتبااتأمین  یپذیرن مكاامالى شرکت یا 

ه دـالى شـأمین مـتی اـهحخذ طرای اعمدتاً برن نى تا کنوایرت امؤسساو شرکتها

خذ ای انى برایرت امؤسساو شرکتها ش ند. تالادهفعالیت کرن، فرمایارط کاـتوس

در  ینكهالمللى علیرغم ابین ت ط مؤسساـتوسه دـالى شـأمین مـتی اـهحرـط

بق اسوی دارای اـرکتهـشو د ـمىباشده فشرر قابت بسیارها حینگونه طرامناقصه 

ن شده برندو قیمت کمتر د پیشنهاای بری بیشترن مكاامختلف ت جهااز لمللى ابین 

گذشته د عملكراز با کسب تجربه و ست ده ابول قابل قبو، دـنداره ـین مناقصدر ا

مالى ت توسط مؤسساه تأمین مالى شدی هاحمناقصه طرر در ند حضو، روشرکتها

ت ـد. فعالیـىباشـت مـمثبو د ـشره ـب، رو مناقصههادر کسب موفقیت و لمللى ابین 

دی را یازینكه مبلغ نسبتاً اعلیرغم ر تأمین مالى توسط پیمانكای هاحطررد مودر 

و بط اها با ضوحطری فرمارکارات نتظاق انطبام ادـدلیل عـما بص داده اختصاد ابخو

 ست.اشته انداه رـه همـبرا نى ادـت چنـموفقیر، وـکشرات اـعتبی اعطات امكاناا

 حطراى جرافیایى محل ابر حسب منطقه جغر -6

ت و الآین ـماش، نسانى متخصصوی انیر، مهندسىو فنى  هایحطرای جردر ا

ای جزح، اطرف در مصررد موازم لوو ین مصالح ـهمچنر و اـکار زـبات و ازـتجهی

تجهیز و نى ایرااهر ـمو نسانى متخصص ی اهاونیری گیرربكان مكااتند. ساسى هسا

در دتآ ـکه عم هاشرکتار بزات و اتجهیزت و الآماشین ده از ستفاابا  هاحطره گارکا
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ی تولیدت با محصوال هاحطرز نیاق نطبااند همچنین اهماندده ستفاابال ر وـل کشـخدا

در نى ایرت امؤسساو شرکتها د یش عملكرازـفاب ـموجر، وـاختمانى کشـصنایع س

 ست.ه افریقا شدو آسیا در آقع وامناطق 

 مالكیتع بر حسب نو-7

 هاآن رمایه ـ% س50از یش ـیى که بهانمازساو  هاشرکت، یف قانونىرطبق تعا

ت مؤسساو  هاشرکتسایر ا ى مىشوند لذـى تلقـلت، دوتـسات ـلدوه ـق بـمتعل

، ى گنجندـف نمـن تعریـیدر امهندسى که و فنى ت خدمادرات عرصه صال در فعا

یى هاشرکتست یا احقیقى ص شخاامتعلق به  هاآن یى که سرمایه هاشرکتشامل 

ه و کر شدذلتى دوغیر ان عنوتحت ، ا فعالیت مىنمایندـهداـش بنیـت پوشـکه تح

لتى دوغیر  هایشرکتو ى ـلتی دواـهنمازاـسو  هاشرکتک فعالیت مشترد عملكر

 ست.ه ائه شدارالتى دوغیر/لتىان دومستقلى تحت عنوی سته بنددر د

 حبرحسب مبلغ طر -8

شرکتها با توجه ر، کشورج از خاران در پیمانكای لیه فعالیتهااو های سالدر 

خذ د اصددر ند اشتهد داخلى خوی داهاحطرای رـجاز اه ـى کـى خاصابـیارزبه 

ی ندروسى ربرو د ـیدل نگرـنى حاصادـت چنـمدند که موفقیآبررگ بزی هاحطر

خیر شرکتها با ی اهالسادر هد دمىن نشاارش گزرد مود در دوره عملكرر ماآ

صد درکه متوسط و کوچك ی هاحخذ طرو ایابى زارقع بینانه تر به سمت بای وایدد

سته دند. اختهدابه فعالیت پرده و ت نموـحرک، شتاه دابه همری را موفقیت بیشتر

نى ایرت ااـمؤسسو ا ـرکتهـشد هبرراند اها مىتوحها بر حسب مبالغ طرحطری بند

ب چورچادر گى که ربزی هاحطرا از یابى نماید. جدن داده و ارزیابى نشازاربارا در 

لتى پذیرفته ی دوهانمازساو توسط شرکتها ، اًجانبهعمدتدو ى ـسیاست باـمناس

به رو متوسط ی هاحطردر ت ـد فعالیـهدىـمن اـنشد رـد عملكـن، رودـنهادـش

 ست.ایش افزا
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 حطرع بر حسب موضو -9

ط ـتوسارش زـگرد وـمدر دوره ه ـمهندسى کو فنى ت خدمادرات صای هاحطر

نظر ا از ند لذدارمتنوعى ت ند موضوعااهشدی ى پیگیرـنایرت ااـمؤسسو ا ـرکتهـش

ی ها انتحت عنور مذبوت وعاـموضد، رـن عملكـیاوعى ـل موضـتحلیی پذیرن مكاا

ته ـسدد ـنص داراـخح رـر طـهت وعاـه موضـبت بـکافى نسل ثابتى که شمو

 ست.ه ادـشی دـبن

 حطراى جرامحل ر برحسب کشو-10

ایى ـا( گویـفریقو آیا ـسآگى مناطق د)بدلیل گسترای منطقهی سته بندد

را مهندسى و فنى ت خدمادرات صاف دـهی اـهزاراـایى بـشناسای رـافى بـک

قابل ا نیز ـهحطرای جرامحل ر بر حسب کشود عملكرر ماا آشته باشد لذدا اننمىتو

 ارائه است.

 
 1396تا  1373لهای مهندسى طى ساو فنى ت خدمادرات (: صا4-2شكل )

رات نفت و سایر مواد معدنی که گونه خدمات، برخالف صادصادرات این

ست. او این نوع هاآنشان در گرو تكرار و استفاده بیشتر از پذیرند، باروریزوال

 داند.صادرات را راهی برای رفع بیكاری داخل کشور می
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اهمیت صادرات خدمات فنی و مهندسی برای توسعه کشورها، بر  توجه به با

ایرانی باید خود را به مدیریت و  یهاشرکتکه  شودمیاهمیت این موضوع تأکید 

کنندگان های مدرن و کارآمد مجهز کنند تا امكان رقابت با سایر شرکتتكنولوژی

 کشورهای پیشرفته دنیا هستند، داشته باشند. یهاشرکتدر مناقصه را که اغلب از 

ترین نوع صادرات و شامل صادرات علم، صادرات خدمات فنی و مهندسی ناب

تكنولوژی و نیروی کار متخصص است که برخالف صادرات نفت و سایر مواد معدنی 

ست. در همین هاآندر گرو تكرار و استفاده بیشتر از  هاآنپذیرند، باروری که زوال

د اشتغال، در ارتقای کیفیت حال صادرات خدمات فنی و مهندسی عالوه بر ایجا

المللی، نقش ساخت مصالح و لوازم ساختمانی داخل کشور طبق استانداردهای بین

د در این عرصه رشد و توسعه را موجب شود. با این توانمیعمده خواهد داشت و 

مهندسی ایرانی در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی و  یهاشرکتهمه، 

ساله دارند. در این 20ای مللی، فعالیتی نو پا و تجربهالهای بینحضور در عرصه

پروژه  700کشور دنیا برای اجرای حدود  40مهندسی ایرانی در  یهاشرکتها، سال

 اند.حضور داشته

دهد که گیری صادرات خدمات فنی و مهندسی نشان میمروری بر پرونده اوج

، صدور این دسته از خدمات ایرانی به کشورهای مختلف، از سوی 1373از سال 

زی در سامهندسی پیشرو و مبتكر و با انجام یك پروژه راه یهاشرکتتعدادی از 

گونه دسی ایرانی، اینکشور پاکستان شروع شد. در واقع، صدور خدمات فنی و مهن

رقیب جهانی باز کرد، اما در عین حال، المللی و بازارهای پرپای خود را به عرصه بین

باید به این نكته هم توجه داشته باشیم که صادرات خدمات فنی و مهندسی، با 

صادرات کاال کامالً متفاوت است و تصویب قوانین و مقررات دولتی همزمان برای 

فنی و مهندسی و صادرات کاال، باعث صدمات عمیق برای صادرات صادرات خدمات 

خدمات فنی و مهندسی خواهد بود؛ چرا که صدور خدمات فنی و مهندسی تاثیر 
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کرده، متخصص کارگیری نیروهای جوان تحصیلعمده در اقتصاد کشور داشته و به

 دارد. درپیو نیروهای کارگری کارآزموده را 

های صادراتی در صورت پروژه لح ساختمانیبر همین اساس، عمده مصا

ها در حالی است بودن کیفیت الزم قابل تامین از ایران خواهند بود، اما همه ایندارا

که برآیند کلی از شرایط کنونی صادرات خدمات فنی و مهندسی با وجود 

دهد. هر چند نگاهی به روند آن گواه های باال، شرایط خوبی را نشان نمیظرفیت

 .ش مستمر به ویژه از سوی بخش خصوصی بوده استتال

رشد  1381واقعیت این است که صادرات خدمات فنی و مهندسی تا سال 

با تصویب و پرداخت  1390تا  1381های درصدی داشته، ولی در فاصله سال12

درصدی افزایش پیدا 45جوایز صادراتی رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی به 

با مبلغ  1390ین میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال کرده است و باالتر

تاکنون،  1390میلیارد دالر انجام شده است. این در حالی است که از سال  2/4

به  1393رو بوده و در سال صادرات خدمات فنی و مهندسی با کاهش عمده روبه

اید از یاد برد میلیون دالر کاهش یافته است. البته این تمایز را هم نب 900حدود 

که در صدور کاال، تمامی مراحل تهیه و ساخت اجناس صادراتی در داخل کشور 

شود، ولی در صادرات خدمات فنی و مهندسی مراحل ساخت پروژه که انجام می

ی معمولی بین دو یا پنج سال به هاآنمدت بوده و در مورد ساختمعموماً طوالنی

شود ر از ایران و در یك کشور دیگر انجام میای دوطول خواهد انجامید، در فاصله

کند. بر همین اساس است که برای موفقیت در ای را طلب میکه مدیریت پیشرفته

اند که مهندسی ایرانی اجبار داشته یهاشرکتصادرات خدمات فنی و مهندسی 

های مدرن و کارآمد مجهز کنند تا امكان رقابت را خود را به مدیریت و تكنولوژی

 المللی داشته باشند.ر بازارهای بیند
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نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در واقع، آیین

که مصوب هیات محترم وزیران است، تسهیالت الزم را در اختیار صادرکنندگان 

نامه مذکور، آیین 19دهد و بر اساس ماده خدمات فنی و مهندسی قرار می

وزارت صنعت و با محوریت سازمان توسعه تجارت ایران، کارگروهی با مسوولیت 

نامه را بر عهده دارد. در این کارگروه، ریزی و نظارت بر حسن اجرای آیینبرنامه

ریزی و نظارت نمایندگان بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران، معاونت برنامه

بط و رجمهور، وزارت امور خارجه، دستگاه اجرایی تخصصی ذیراهبردی رئیس

 انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی حضور دارند.

در این میان انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران همزمان با 

مهندسی از سوی چهار تشكل عمده کشور  یهاشرکتصادراتی  هایفعالیتشروع 

ساختمانی، جامعه مهندسان مشاور ایران، سندیكای  یهاشرکتاز جمله سندیكای 

تاسیساتی و تجهیزاتی و انجمن مهندسان معمار و شهرساز تاسیس شده  یهاشرکت

مهندسی کشور است و  یهاشرکتعضو از معتبرترین  270که این انجمن دارای 

 در هدایت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور نقش عمده بر عهده دارد.

های اخیر نامه باید گفت برخی مسائل در سالدر کنار عدم توجه به اجرای آیین

ترین این اند. از جمله مهمباعث کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور بوده

ی ایرانی هابانكالمللی است که به علت تحریم و قطع ارتباط های بینمسائل، تحریم

های مورد نامهلحاظ امكان دریافت ضمانتبه  هاشرکتبا کارگزاران خارجی خود، 

نیاز شرکت در مناقصه و عقد قرارداد در تنگناهای شدید قرار گرفتند و بازارهایی 

ایرانی از  یهاشرکتکه با زحمت و مخارج گزاف به دست آمده بودند به رقبای 

 ترک واگذار شدند. یهاشرکتجمله 

سوریه و عراق است.  دومین عامل، مشكالت سیاسی، اقتصادی و جنگ در

درصد بازار صادرات خدمات فنی  80المللی، بیش از های بیناگرچه به علت تحریم
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ایرانی در کشورهای عراق و سوریه متمرکز شده بودند؛ اما  یهاشرکتو مهندسی 

با بروز ناامنی و جنگ در شمال و جنوب عراق و همچنین افت شدید قیمت نفت، 

ها رو شده که تعطیلی اجباری اغلب پروژهجدی روبه اقتصاد کشور عراق با مشكل

های داشته است. همان طور در سوریه نیز جنگ امكان ادامه ساخت پروژه درپیرا 

ایرانی سلب کرده و بدین ترتیب میزان صادرات خدمات  یهاشرکتآن کشور را از 

قطع  توانمیرو شد. سومین عامل را فنی و مهندسی کشور با افت شدیدی روبه

 های صادراتی دانست.مشوق

های صادراتی با افزایش آمار صادرات خدمات فنی و تاثیر عملی مشوق

کارساز بودن  1381های بعد از سال درصد در سال 45مهندسی کشور به میزان 

 1390های صادراتی را به اثبات رسانده است. متاسفانه دولت هم در سال مشوق

به بعد نیز  1388های های صادراتی سالت مشوقجایزه صادراتی را حذف و پرداخ

امكان خواهند داشت  هاشرکتفراموش شد. در حالی که با برقراری جایزه صادراتی، 

کنند کسر کنند و بدین که قسمتی از جایزه را از قیمتی که در مناقصه اعالم می

 ترتیب شانس خود را برای برنده شدن در مناقصات افزایش دهند.

های صادراتی است. در حال حاضر گذاری در پروژهورد هم، سرمایهچهارمین م

. شوندمیهای خارجی با شرط فاینانس برگزار های پروژهبسیاری از مناقصه

ها، در گذاری و فاینانس پروژهکشورهایی مانند چین یا ترکیه از طریق سرمایه

ند. در این میان با اهای صادراتی به رشدهای قابل توجهی دست یافتهدریافت پروژه

ای در چندین کشور شدهتوجه به اینكه دولت ایران در حال حاضر دارای وجوه بلوکه

را در چرخه  هاآندنیاست که تاکنون به علت تحریم امكان ورود و استفاده از 

های شود از این وجوه برای فاینانس پروژهاقتصادی کشور نداشته است، پیشنهاد می

و موسسات مالی  هابانكکنند. این در حالی است که متاسفانه صادراتی استفاده 
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اند و ضروری است که ساز و کار مناسب این ایرانی هنوز در این حیطه ورود نكرده

 گذاری مورد توجه قرار گیرد.نوع سرمایه

رغم رسد دولت محترم جمهوری اسالمی ایران بهدر این میان به نظر می

رو است، توجه کافی به ای که با آن روبهمشكالت اقتصادی و بیكاری گسترده

مدت برای اقتصاد کشور به تاثیراتی که صادرات خدمات فنی و مهندسی در کوتاه

 یهاشرکتیاید که وجود خواهد آورد نداشته است، چنانچه موجباتی به وجود ب

المللی مهندسی توانمند ایرانی بیشتری با امكان فاینانس پروژه وارد بازارهای بین

اند، قادر خواهند بود برای رفع بیكاری هایی که به اثبات رساندهشوند، با توانایی

داخل کشور و سرعت بخشیدن به چرخه اقتصادی کشور تغییرات چشمگیری به 

ترین راه توسعه حال، صادرات خدمات فنی و مهندسی سریعوجود بیاورند. به هر 

ترین اقتصادهای دنیا جهت نیست که در حال حاضر بزرگبرای کشورهاست و بی

 ترین صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی هستند.در عین حال بزرگ

کشورهایی همچون آمریكا، چین، کره، آلمان، انگلیس و فرانسه همواره سرآمد 

اند و بر این اساس باید به خاطر مات فنی و مهندسی به کل دنیا بودهصادرات خد

 یهاشرکتکند که المللی ایجاب میداشته باشیم که حضور در مناقصات بین

های مدرن و کارآمد مجهز کنند تا مهندسی ایرانی، خود را به مدیریت و تكنولوژی

کشورهای  یهاشرکتلب از کنندگان در مناقصه را که اغامكان رقابت با سایر شرکت

پیشرفته دنیا هستند، داشته باشند. اگر در این تحلیل، پا را از این هم فراتر بگذاریم، 

باید گفت که صادرات خدمات فنی و مهندسی در توسعه روابط سیاسی تاثیرگذار 

بوده و انتقال فرهنگ ایرانی را به کشور محل اجرای پروژه باعث خواهد شد. پس 

د راهگشای حضور دوباره توانمیره به صدور خدمات فنی و مهندسی توجهی دوبا

 .المللی باشدهای بینمهندسان ایرانی در عرصه
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  (: خدمات فنی و مهندسی5-2شكل )

 مهندسىت خدمادرات توجه به صاه از عمداف هدا -7-2

 هىددیش سوافزانتیجه وده در فزارزش ا. 

 ود دـمحم اـه هنگـه بـمهندسى کی حدهاروی واپیش زار باش گستر

 حفظ کنند.را  هاآن یت دد موجوـننابتو، ىـخلزار دااـبدر ابع ـمنن دـش

 ی دـتولیت اـمكانن اشدل فعاو تر ده گسترت خدماو کاال وش فرن مكاا

د ید. گفته مىشوآمهندسى مىت خدماور دـصی اـهاردادقرل اـنبده ـه بـک

 د.اال منجر شوـد کـحر واچهاور ند به صدامىتوت حد خدماوایك ور صدکه 

 مىیابند ش خلى گستری داهازاربااز جى معموالًخیلى سریعتر رخای هازاربا

 مىشوند.ردار برخوی شد باالترخ رنراز نتیجه شرکتها در 

 ن دـشدـا کنـف یـتوقر و وـل کشـخدر دانى اعمری جههادبا کاهش بو

اوم جى باعث تدرخای هازاربار در وـحض، هاراختاـر سـیزعه ـتوس

 د.مىشودی قتصای افعالیتها
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 ى ـفن هایییناایش توافزء و اتقاارانى باعث جهی هازاربار در حضو

 د.مىشو هاآن مرتبط با ی دهاـحواه ـکلیو ى ـمهندسی دهاـحوا

 ی اـتهـفعالیش باعث گسترای فیت جهانى یا منطقهومعرت و کسب شهر

ی هایى که قبالً توسط شرکتهاوژهپرری از یاـى بسـحتو ه دـش هاشرکت

 هاآن ط ـتوسا رـجال ـست قابه امىشدم نجار اخل کشودر داجى رخا

 د.هد بواخو

 وارد هستند وری ضری مراتوسعه ای که بر هارتمهاو جدید ی هاژیتكنولو

 مىشوند.ر کشو

 جهانى.ی هااردستانداشنایى با آ 

 وى ـفنت خدمادرات صااى عمومى برت مشكال -8-2

 توسعهل اـحى در اـهروـكشدر ى ـمهندس

 

ITC   ت دماـخدرات اـصور مینه صدرا در زمطالعاتى ن تا کنو 1983ل سااز

ه عمدت برخى مشكالم داده و نجااتوسعه ل حای در هاروـکشدر ى ـمهندسو ى ـفن

 ست:ده ایل بر شمرح ذبشررا 

 

 ها.وژهپررت و تجارد مودر قیق ت دطالعاان افقد 

 ری.توسعه تجااز خلى داحمایت مالى م عد 

 رت.توسعه تجاو یابى زارمینه باذر زلمللى اشتن تجربه بین اند 

 هااردادمینه عقد قردر زخلى ی داشرکتهااز لتها دن دوحمایت نكر 

 سمیت ربه و  هایشرکتاز لمللى ابین ه هندت وام دحمایت مؤسسام عد

 .هاآن نشناختن 
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 ل حتماک و اندالیل شانس دیابى به زاربادر  هاشرکتی جدش تالم عد

 لمللى.ابین ی هازارباد ورود در یای زاـههـه هزینـه بـت باتوجـموفقیم عد

 مناقصهها.در شرکت ت وتبلیغای باالی هزینهها 

 ت.خدماور صداز حمایت ای برزم یربنایى الی زهادشكل نگرفتن نها 

 تشویقىى هامهرا -9-2

به طریق مختلف د را مهندسى خوت خدمای حدهاوا، صنعتىرگ بزی هارکشو

 از:تند رعبا هاآن از برخى ، دـهندىـمار رـت قـت حمایـتح

 تىدراصارات عتباا (1

 هکم بهر هایوام (2

 ریتجات طالعاا هایحمایت (3

 یپلماتیكدحمایت  (4

 ضبالعو هایکمك (5

 دراتفرهنگ صاو حیه د رویجاا (6

 ایبیمه هایپوشش (7

 مالیاتى هایمعافیت (8

 گمرکىه یژوت تسهیال (9

جانب ه از پیش بینى شدت برخى تسهیالرات و مقر، نیناقو -1-9-2

 مهندسىو فنى ت خدمادرات اـت صـت جهـلدو

 فرهنگى.و جتماعى دی، اقتصااتوسعه دوم له ساپنجبرنامه ن قانو 27ه تبصر 

 ان.یروزهیئت ب مصو 27ه یى تبصراجرائین نامه آ 
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 ا ـى بـمهندسو ى ـفنت دماـخدرات اـعالى هماهنگى صرای تشكیل شو

ی بانك مرکزو جه دبوو برنامه ن مازسای اـساز وزرا و رؤن ـت 11ویت ـعض

 ری.جمهوم یاست محتررت رتحت نظا

 10یافت درمقابل ارزی در  مهنانتضماور به صد هانكبان موظف شد %

رت بصو %90و بانك ل قبورد ثائق مووا ـد یـنقرت بصو مهنانتضماارزش 

 سفته.

 ز.نیارد موات تجهیزت و الآماشین ، مصالحوج خرای برت تسهیالء اعطا 

 تى.دراصارات عتباء اعطاا 

 تجهیز.ای تقویت برر به منظوت مناقصاه برند هایشرکتبه رات عتباء اعطاا 

 نسبت به شناسایى ر کشورج از خادر سالمى ری اجمهوی نمایندگىهاام لزا

 ت.طالعال اساو ار هاحطر

 جتماعى.اتأمین ن مازتوسط ساان گررکابیمه ای تسهیالتى بر 

  خت داپراز  هاحطرل در شتغااجهت ر کشورج از مى به خااعزاد افرامعافیت

 ر.کشووج ازخرارض عو

  ى ـفنى مهندست خدمادرات عالى هماهنگى صارای بیر خانه شودتشكیل

 طالعاتى.ابولتن ر نتشاو ایى اجرانع اع موـفت و ركالـمشی رـت پیگیـجه

 یى اجرو اصنعتى ی وفنى مهندسى تولیدان توده از ستفااکثر احدن قانو

 ت.خدماور صدر به منظوت تسهیالد اـیجو اا ـهوژهرـپای رـجر در اکشو
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  (: خدمات فنی و مهندسی6-2شكل )

درات لى هماهنگى صارای عاانه شوبیرخت دمااقدا -1-1-9-2

ه تبصر ئىاجرائین نامه آیخ تصویب راـتاز ى ـى مهندسـفنت دماـخ

 دومبرنامه ن ( قانو27)

 

، فنى مهندسىت خدمادرات عالى هماهنگى صارای مین جلسه شواز دوپس 

 ر مىباشد.ـیح زرـبیرخانه به شت دمااقداهم ا

طریق کمیته از  27ه ئین نامه تبصرآئى اجررات امقرو ین سیاستها وتد .1

 .18 دهماع موضو

 .18ده ماع خلى کمیته موضودائین نامه آتصویب  وین وتد .2

ص وــخصی درزــك مرکــط بانــى توســبالغالعمل راتوــسدین ودـت .3

فنى ت خدمان کنندگادرصاز اــنیرد وــمی ارزی اــهمهنانتضماورصد

 فنى مهندسى.ت خدماور صدی هااردادقرارزی خذ تعهد و امهندسى 

ن کنندگادر صات با تخلفارد به برخوط مربورات تصویب مقروین وتد .4

 هندسى.فنى مت خدما
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ی هااردادگشت قرزقابل باان ارز کلى تعیین میزه تصویب قاعد وین وتد .5

مینه دن زهم نموافرو سانى ع رطالا -6مهندسى. وفنى ت خدماور صد

 جى.رخای مناقصههادر نى ایرا هایشرکتر حضو

وق صند، توسط بانك جهانىه تأمین مالى شدی هاحیافت فهرست طردر .6

و یربط ذئى ارجی اهاهستگادبه  هاآن ه ئواراسالمى ابانك توسعه و پك او

ت خدمان کنندگادرتخصصى صا -صنفى هایتشكلو صنفى ی تشكلها

درات عالى هماهنگى صارای بیر خانه شودمه ناهطریق گااز مهندسى و فنى 

 مهندسى.و فنى ت خدما

در لمللى ابین ی مناقصههااری به برگزط عالمیه مربوو اگهى آیافت در .7

 هاآن س نعكان و امارسیاسى کشو هایگیطریق نمایند ازیگر ی دهارکشو

ى ـتخصص -نفى ـصی تشكلهاو یربط ذئى اجری اهاهستگادبه 

 مهندسى.و فنى ت خدمان کنندگادراـص

 ی اـهحرـه طـهایى کرکشون در مارسیاسى کشو هایگیمكاتبه با نمایند .8

تأمین سالمى ابانك توسعه  ،پكوق اوندـص، انىـك جهـط بانـتوس هاآن

ط و اـتباری اررـها جهت برقحین طرت امشخصام عالو اند اهمالى شد

کت رمینه مشادن زهم نموافرو متوقف ر یربط کشون ذى مسئوالـیزنرا

 ر. مزبوی هاحطرای جردر انى ایری اشرکتها

توسعه یاقته جهت ی هارکشون در مارسیاسى کشوی مكاتبه با نمایندگىها .9

جى با رمعتبر خای شرکتهاری همكا وکت راـه مشـمیندن زوـهم نمافر

 ثالث.ر کشوح در طرای جرای ابرن مارمهندسى کشوو فنى ی شرکتها

در صات مؤسساو ست تشخیص صالحیت شرکتها اخورد درمو 15سى ربر .10

و برنامه ن مازسای تبه بنددارای رى که ـمهندسو فنى ت خدماه کنند
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و فنى ی هاحطرای جرو امناقصه در شرکت ای بر، نددهاجه نبودبو

 رج.خادر ى ـمهندس

ى ـتخصص -نفى ـصی مستمر با تشكلهاط تباارطریق از عالى رای بیر خانه شود

ین ـربط همچنـیذى ـلتی دواـههستگاو دمهندسى و ى ـفنت دماـخن کنندگادراـص

ای از مجموعه، تـلد دوتاـسدر كله ـى متشـتخصصی اـههـکمیتر در وـا حضـب

ت خدمادرات یش حجم صاافزو انند توسعه امىتوری یط جااشردر سیاستها که 

 ل مناسب حصوی هارکاده و راه ین نمووشته باشد تدل دابدنبارا ى ـمهندسو فنى 

حى اطردوم برنامه ن ( قانو27ه )رـئین نامه تبصآلحاقى به اد اقالب مورا در  هاآن

 ست.ده اکر

ت دماخن کننگادرتمامى صاف طراز که ر مزبوی مهمترین سیاستهااز یكى 

مهندسى و فنى ت خدمادرات توسعه صاای املى برـعان وـه عنـى بـمهندسو ى ـفن

ت خدماور صدی هاحتى به طردراصارات عتبای اعطاص اخصود، در مىشوح مطر

آن ئى اجرائین نامه دوم و آبرنامه ن ( قانو27ه )تبصردر ست که امهندسى و فنى 

و بط این مجموعه ضووطریق تداز ست زم الیكن اله مر تأکید شدان ـیورت ابه ضر

رد موو ارزی یالى رتخصیص منابع و ى ـیش بینـهمچنین پط مربوی هالعملراستود

 د.شوی مینه پیگیرزین در اعملى ت مااقدز، انیا

ی هاحتى به طردراصارات عتبای اعطام اجامع نظاح عالى طررای بیر خانه شود

در ند اتأیید مىتورت صو درست که ده اتهیه نمورا ى ـمهندسو فنى ت خدماور صد

 د.گیرار مهندسى قرو ى ـفنت دماـخدرات اـاهنگى صـالى همـعرای شور کار ستود

 یر مىباشند:ح زبه شره ین شدوتدی سایر سیاستها

 و فنى ت خدمان کنندگادرتخصصى صاو صنفى ی تقویت تشكلها

ری همكاو ئى اهمگرل حصور ى به منظوـلتو دوى ـمهندسى بخش خصوص

 ر.مزبون کنندگاردبیشتر صا

www.takbook.com



صادرات خدمات فنی و مهندسی –فصل دوم   83 

 ن کنندگادربا صاان صنعتگرر و کت تجارمشاو هى ایط همراشرآوردن هم افر

ده از ستفاایط بهتر اشرآوردن هم افرر مهندسى به منظوو فنى ت خدما

ی هارمتقابل با کشورت طریق تجااز منابع مالى د یجاو اخلى ی دامزیتها

 مهندسى.و فنى ت خدماور صدی هاحطرای جرامحل 

 مهندسى و فنى ت خدماور صدی هازاربااز خاصى اد به تعدن بخشید لویتاو

ت اــمكاناز اه ــبهینده تفاــسر اوــبه منظف هدی هازارباان به عنو

ر وــحضه وــماندهى نحزاــسزار و اــناخت بــشو ابى ــیزارباود، دــمح

د یجا، و اهازارین بادر امهندسى و فنى ت خدماه کننددرصای شرکتها

مناقصهها در نى ایری اشرکتهااز حمایت ت و اـطالعل ااـنتقای ابر هپایگا

 ر.گرفتن کاو 

 در نى ایری اشرکتهااز حمایت ای جى بررسیاست خا هایمهرده از استفاا

 مهندسى.و فنى ت خدمادرات اـصی اـهحرـطای جرا

  ات و کرامذ، در مهندسىو فنى ت خدماور صدع موضوی پیگیرو توجه

یگر دبا ان یردی اقتصاری اهمكاک مشتری اـهنیوـسکمیی اـتفاهم نامهه

 ها.رکشو

  درات و واردات و اـصرات رـمقن قانود در مناسب موجوزات متیااتعمیم

ت خدمادرات به صا، هاآن متكى به رات ایر مقرـسآن و ى ـئاجراه ـین نامـئآ

 مهندسى.و فنى 

 م عالاو کاال پیش بینى درات صاای تى که برزامتیات و اتسهیالی تسر

 مهندسى.و فنى ت خدمادرات به صاد، مىشو
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 اقتصادی یهابخش ترینصرفه به مقرون و مهمترین از یكی خدمات بخش

 ظرفیت و گذاری سرمایه کمترین با را افزوده بیشترین ارزش دتوانمی که است

 تأثیر علت به ،کند. خدمات تأمین هابخش سایر به نسبت مالحظه قابل زاییاشتغال

 برای کاالیی بخش توسعه نیز و اقتصادی توسعه و اشتغال ،تولید فرآیند بر گذاری

 اهمیتی از صنعت و کشاورزی های بخش دیگر با مقایسه در کشورها از بسیاری

 .است برخوردار خاصی

 صنایع از یكی عنوان به مهندسی و فنی خدمات صادرات اینكه به توجه با

 چرا ؛شودمی احساس آن به خاص توجه لزوم است مطرح جهان مهم و استراتژیك

 دنیا، توسعه درحال و شده صنعتی تازه ،پیشرفته کشورهای گروه سه هر در که

ایجاد برکت به را خود فرهنگی حتی و اجتماعی ،اقتصادی های پیشرفت از بسیاری

 فصل سوم    

و  در ارائه محصوالت  رانیا یهالیپتانس

 یو مهندس یخدمات فن
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 این در صادرات سهم که بطوری اندآورده دست به صنعت این کارگیری به یا توسعه 

 .شودمی محسوب کشورها یافتگی توسعه های شاخص مهمترین از یكی بخش

 نیاز با همراه دارد وجود مهندسی و فنی صدور خدمات در که ای ارزش افزوده

 و است جهانی فرصت یك زیرساختی و عمرانی توسعه به جهانی اقتصاد روزافزون

 به مغتنم فرصتی است توجهی قابل انسانی های سرمایه دارای که ایران کشور برای

 مندیبهره میزان مهندسی، و فنی خدمات صدور مدیریت و تدبیر با تا آیدمی حساب

 خصوصاً بخش این گسترش منافع لذا و دهد افزایش المللیبین هایفرصت از را خود

 امور اداره و نفت برای مناسب جایگزین عنوان به تواندمی جهانی بازارهای در

 .باشد کشور اقتصادی

 ویژه به جهان سطح در مهندسی و فنی خدمات گسترش به رو بازار به توجه با

 بخش این در که هاییتوانمندی به عنایت با نیز و خاورمیانه و آسیایی کشورهای در

 سوی از است. ناچیز بخش این صادرات از ایران سهم هنوز است نهفته ما کشور در

 همسایه کشورهای از بسیاری با سیاسی بهبود به رو و مناسب روابط وجود دیگر،

 توجه لزوم فرهنگی، مشترکات و همجواری مزیت از برخورداری با توأم عراق خصوصاً

 .داردمی الزم را بالقوه بازار این به مهندسی و فنی خدمات صادرات رشد و ارتقا به

 و فنی خدمات بخش در متخصص نیروی از مندیبهره واسطه به ما کشور در

 از برخورداری قبیل از منطقه در نسبی مزایای از برخورداری و سو یك از مهندسی

 صادرات از حمایتی دولت هایسیاست جغرافیایی، نزدیكی نیاز، مورد اولیه مواد

 و فنی های پروژه از بسیاری اولیه مصالح و مواد وجود مهندسی، و فنی خدمات

خدمات  صادرات بر عمده تأکید دیگر، سوی از (پشتیبان )صنایع کشور در مهندسی

 است. مهندسی و فنی

 صنایع در مختلف طرحهای اجرای و مهندسی و فنی توان عرضه امروزه

 هاآن اقتصادی روابط تحكیم و کشورها مبادالت در توجهی قابل نقش گوناگون،

www.takbook.com



یو مهندس یدر ارائه محصوالت  و خدمات فن رانیا یها لیپتانس - سومفصل   87 

 اقتصادی توسعه اصلی هایستون از یكی که مهندسی و فنی خدمات است. یافته

 منابع از بهینه استفاده با که است یی ابزارها و ها روش از ای مجموعه است، کشورها

 خدمات و کاالها ارائه امكان انسانی، نیروی و اولیه مواد سرمایه، شامل تولید عوامل و

 در تواندمی مهندسی و فنی خدمات ارائه اینكه رغم . بهکندمی فراهم جامعه در را

 بیابد. راه دیگر کشورهای المللیبین بازارهای به یا و بماند محصور کشور یك مرز

پتانسیل جمهوری اسالمی در حوزه خدمات فنی و مهندسی بسیار باال است 

تالش شود تا ظرفیت های موجود کشور در اما باید از این بخش حمایت شود و 

ایران کارنامه درخشانی از سال  جهت صدور خدمات فنی و مهندسی استفاده شود.

های خدمات فنی و مهندسی در خاورمیانه، آسیای در اجرای پروژه 1396تا  1373

های ساختمان، راه، نیرو، میانه، آمریكای جنوبی، آفریقا و سایر مناطق دیگر در حوزه

 55تواند حداقل در دهد که ایران میبررسی ها نشان می... داشته است.  صنعت و

ایران ظرفیت صدور خدمات فنی و مهندسی باشد.  داشته عمرانی هایپروژه کشور،

اقتصاد  تواندمیمیلیارد دالر را دارا است که این تحقق این مسئله  40به ارزش 

صدور خدمات فنی و مهندسی به سایر کشورهای جهان  .کشور را شكوفا کند

مهندسی  یهاشرکت. را فراهم سازد مهندس ایرانی میلیون 3زمینه اشتغال  تواندمی

المللی، های بینایرانی در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی و حضور در عرصه

مهندسی ایرانی  یهاشرکتها، ساله دارند. در این سال20ای فعالیتی نو پا و تجربه

 اند.پروژه حضور داشته 700کشور دنیا برای اجرای حدود  40در 

 ماهیت و یافته ساختارهای قوام وجود دلیل به مهندسی و فنی خدمات صدور

 که آنجا قرارگیرد. از بالقوه صادراتی هایخوشه رأس در تواندمی محور، تخصص

 فعالیت کشور درون در لهاست سا خصوصی عمومی و از اعم مهندسی یهاشرکت

 یهاآنسازم دارای و اندوخته مهندسی ههای پروژ انجام در بسیاری تجربه و دارند

 داشتن اختیار در با دیگر سوی از و هستند هاپروژه گونه این اجرای برای الزم
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 بیشتر در و بوده خارجی نیروهای از نیازبی موارد بیشتر در متخصص، نیروهای

 صدور برای ایآماده کامال زمینه اند،رسیده خودکفایی به مهندسی هایرشته

 تحصیل انسانی نیروی عظیم پشتوانه دارد. وجود کشور از خارج به مهندسی خدمات

 مشابه که کشور دیده آموزش کار نیروی با همراه دانشگاهی مقاطع باالترین در کرده

 توانمندی ارتقای برای الزم بستر یافت، توانمی دیگر کشورهای در ندرت به را آن

 فراهم را کشورها سایر به مهندسی خدمات کردن صادر راستای در ایرانی یهاشرکت

 .است آورده

 از خارج به صدور پتانسیل که داخلی مهندسی خدمات گوناگون هایزمینه از

 :نمود اشاره زیر موارد به توانمی دارند، را کشور

 و طراحی مطالعات، شامل ها،تخصص همه در مشاور مهندسی خدمات (1

 هاپروژه اجرای بر نظارت

 و نصب اجرا، طراحی، شامل ها،رشته همه در مهندسی پیمانكاری خدمات (2

 هاپروژه اندازیراه

 نگهداری و سازیپیاده مشاوره، شامل ارتباطات، و اطالعات فناوری خدمات (3

 هاسیستم

 معدنی، صنایع از جمله صنعتی تجهیزات تحویل و ساخت خدمات (4

 و پتروشیمی گاز نفت، نیرو، کارخانجات، کشاورزی،

 نقش تكنولوژیك و مهندسی فكر هاآن در که محصوالت دیگر صدور و تولید (5

 دارد را عمده

 مهندسی، و فنی خدمات صدور به هابنگاه تشویق و موانع رفع برای است الزم

 مربوط هایتشكل و بنیاندانش مؤسسات همكاری با مسئوالن توسط جامعی بررسی

 نیز زمینه این در کشورها دیگر روش به و پذیرد صورت کشور مهندسی جامعه به

 هایحمایت خصوصی، بخش آموزش ارز، نرخ شدن واقعی کلی طور به شود. توجه
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 در نوین، کار و ساز با صادراتی هایجایزه صادرات، حوزه قوانین کامل اجرای دولت،

 استفاده و هاگیریتصمیم در هاتشكل مشارکت جوایز، از جدای هامشوق گرفتن نظر

 هایبنگاه خاص کاالهای و اولیه مواد ورود برای صادرات از آمده دست به درآمد از

 تسهیل را مهندسی و فنی خدمات صدور که هستند تمهیداتی جمله از کننده، صادر

 .کنندمی

خدمات فنی و مهندسی  در ادامه چند حوزه که ایران توانایی و پتانسیل صادرات

 گردد.باشد، تشریح میرا در آن دارا می

 

  (: خدمات فنی و مهندسی1-3شكل )

 صنعت و گاز نفت، -3-1

 هایتخصـصتمام ایران با دارا بودن  خدمات فنی و مهندسی در یهاشرکت

و با  "واحدهای پاالیشگاه نفت، گاز و صنایع پتروشـیمی" مورد نیاز جهت ایجاد

افـزاری موجود و تجهیز و تكمیل افزاری و نرمتوجه به پتانسـیل و امـكانات سـخت
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مشتمل بر طراحی،  خدماتتوان ارئه های بزرگ صـنایع فوق، آن مـتناسب با پروژه

آموزش، خدمات  نظارت، تأمین، تعمیر و نگهداری، اجرا، ساخت، بهره برداری،

حضور موثر در این  را در سراسر جهان دارند. ایران مشاوره ای، نصب و راه اندازی

در بازارهای شرق آسیا، آفریقا، کشورهای حوزه خلیج فارس و  حوزه در منطقه

 داشته است.آسیای میانه 

 ،گاز ،نفت صنایع  خدمات فنی و مهندسی در ایران حوزه  یهاشرکت

 فنی خدمات وسیــع طیف ارائه به قادر کشــور، بنیادین صنایع و پتروشیمی

   .باشدمی ومهندسی

در خدمات فنی و مهندسی در ایران  یهاشرکتهای توانمندیبرخی همچنین 

طراحی، نظارت، تأمین، تعمیر و  به کلیه خدمات  توانمی را  نفت و گازحوزه 

  نگهداری، اجرا، ساخت، بهره برداری، آموزش، خدمات مشاوره ای، نصب و راه اندازی

 :بندی کردبصورت زیر طبقه

 پتروشیمی صنایع و پاالیشگاهی تأسیسات 

 صنعتی تولیدی هایمجتمع 

 لوله خطوط و مخازن 

 گاز تزریق هایپروژه 

   پایه و تفصیلی، مهندسی خرید و طراحی و ارائه خدمات مهندسی

 مهندسی اجرا

  انجام مطالعات شبكه،مسیریابی، نقشه برداری، تهیه پالن اسپاتینگ جداول

 بارگذاری خطوط انتقال 

 مطالعه مخاطرات و راهبری  (HAZOP STUDY) 

  تهویه مطبوع هایسیستمطراحی (HVAC) پاالیشگاه ،سكوهای نفتی، 

  اداری هایمجتمع ،نیروگاه ،پتروشیمی
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  طراحی خطوطه لوله به همراه عملیات آنالیز تنش و ساپورتینگ تاسیسات

  صنعتی تاسیسات نفتی، گاز پتروشیمی، 

 ابزار دقیق در زمینه تاسیسات نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه هایسیستم  

 برق در زمینه تاسیسات نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه هایسیستم  

 سازه در زمینه تاسیسات نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه هایسیستم   

  ایستگاه تقویت فشار گاز هایپروژهطراحی  

  صنعتی نفت، گاز، پتروشیمی هایپروژهتهیه مدارک پیشنهاد فنی در کلیه  

 های در حال هندسی کارگاهی و نظارت در کارگاهتامین و اعزام تیم های م

  رتساخت جهت مهندسی کارگاهی و نظا

  لوله کشی تاسیسات نفت، گاز، پتروشیمی 

 تاسیسات نفت گاز، پتروشیمی و نیروگاه زمینهمخابراتی در  هایسیستم  

 فرآیندهای ایمن  

 تحلیل و بهینه سازی فرآیندها  

 بهبود و اصالح عملكرد فرآیندها 

 چگونگی عملكرد واحدهای صنعتی و تولیدی 

 گاز و پتروشیمی ،نایع نفتارزیابی وضعیت کارکرد تجهیزات و ادوات ص 

 ارزیابی وضعیت مصرف انرژی و منابع در صنایع نفتی 

 رسیدن به اهداف صنعتی هایراه 

 هاآنسازی های تولید و راهكارهای بهینهبررسی هزینه 

 مندی واحدهای صنعتی و تولیدیموارد مورد نیاز در راستای نیاز کلیه 

  و فضاهای  هاآنساختمطراحی، مشارکت در ساخت و نظارت بر اجرای

 صنعتی و غیرصنعتی، تأسیسات مكانیكی و برقی پاالیشگاهی
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  طراحی واحدهای آتش نشانی پاالیشگاهی شامل مخازن ذخیره، سیستم

 پمپاژ و سیستم توزیع

  طراحی و مهندسی تجهیزات یكپارچه مورد استفاده در صنایع نفت، گاز و

 پتروشیمی

 تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، گاز  انتقال تكنولوژی و بومی سازی ساخت

 و پتروشیمی

  طراحی واحدهای تولید تجهیزات فلزی، مخازن ذخیره و مخازن تحت فشار

 پاالیشگاهی

 های تعمیرات و نگهداری جهت واحدهای صنعتی کارگاه طراحی

  االیشگاهیپ

 

 ساختمان و مسكن -3-2

ها درباره شرایط تقویت سهم بخش مسكن و ساختمان در صادرات بررسی

کشور که از یكسو شهرها در  10کند حداقل خدمات فنی و مهندسی مشخص می

نیاز « سازهای انبوه ناشی از شروع دوره بازسازی پس از جنگ و ساخت»به  هاآن

ایران را قابل پذیرش  یهابانك« نامهضمانت» هاآنی هابانكدارد و از سوی دیگر 

 .سازهای ایرانی قرار داردواکنون در اولویت انتخاب مقصد ساختدانند، هممی

خارجی، از  یهاشرکتهم اکنون فعاالن ساختمانی دارای سابقه حضور در 

گذاری در آمادگی اولیه برای ساخت و ساز به دو شكل پیمانكاری یا حتی سرمایه

ورهای نیازمند بازسازی پس از جنگ در منطقه از جمله کش -کشورهای مختلف 

برخوردارند اما در این مسیر یك مانع مربوط به دوران  - همچون عراق و سوریه

طور کامل برطرف شود. چالش موجود برای صدور خدمات فنی و تحریم، باید به
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ی هابانكمهندسی بخش ساختمان به برخی کشورها، مربوط به عدم همكاری 

نامه نامه بانكی است. صدور ضمانتی ایرانی برای پذیرش ضمانتهاكبانخارجی با 

شود که موانع بانكی یكی از مجوزها برای ورود به بازارهای صادراتی محسوب می

متقاضی صادرات  یهاشرکتای از کشورها، تامین آن را برای ارتباط بانكی با دسته

 .است خدمات فنی و مهندسی مشكل کرده

های بانكی ایران این کشورهایی که از یكسو با پذیرش ضمانتبا این حال، 

وجود ندارد و از سوی دیگر دارای بازار گسترده برای ساخت و  هاآنچالش در 

ند در اولویت انتخاب فعاالن ساختمانی ایرانی قرار توانمیسازهای ضروری هستند 

کم نیمی از ظرفیت باعث شده دست 95تا  93های رکود ساختمانی سال بگیرند.

های مسكونی در کشور معطل بماند. تیراژ ساخت مسكن تا پیش از این، سازنده

هزار واحد مسكونی در سال قرار داشت اما طی سه سال  700ساالنه در سطح 

ها ای از سازندههزار واحد کاهش پیدا کرد. دسته 350تا  300گذشته به سالی حدود 

ای در دوره رکود، با حجم قابل توجهی امالک فروش نرفته مواجه شدند و دسته

کنند صرفا  برخورد - ملك بازار در دارایی حبس –دیگر، بدون آنكه با این چالش 

از محل نبود ظرفیت و کشش عرضه در بازار مسكن، در حال حاضر با ظرفیت خالی 

سازی دسته دوم در حال انبوه یهاشرکتو هستند. ربرای فعالیت ساختمانی روبه

کارگیری مجدد ند از بازار ساختمانی کشورهای خارجی برای بهتوانمیحاضر 

 .برداری کنندشان بهرهظرفیت

های و پایان ناآرامی در این شرایط، برخی کشورهای منطقه با گذر از جنگ

دمات شهری و ساختمانی، های مختلف خداخلی، برای بازسازی شهرها در کاربری

اند. عراق، سوریه، لیبی و افغانستان و مقصد ساخت و سازهای ایرانی معرفی شده

همچنین کشورهای در حال توسعه در آفریقا و آمریكای جنوبی، مقاصد اصلی بازار 

میلیارد دالری برای صدور خدمات فنی و مهندسی در بخش مسكن  16ساختمانی 
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اسان معتقدند، برای آنكه فعاالن ساختمانی بتوانند در و ساختمان هستند. کارشن

کنند، الزم است منابع صندوق توسعه « گذاریسرمایه»کشورهای هدف اقدام به 

کار گرفته شود. این شكل حمایت مالی از صادرات، قابلیت ملی در این مسیر به

ه در این برابر میزان منابع تخصیصی را دارد. چین و ترکی 10درآمدزایی ارزی تا 

از  هاآن یهاشرکتکه  شوندمیایرانی محسوب  یهاشرکتحوزه رقبای 

شان برخوردارند. مطابق با آمارهای موجود از وضعیت هایمالی دولت هایحمایت

درصد  35طور میانگین ساالنه صادرات خدمات فنی و مهندسی، طی دو دهه اخیر به

و ساختمان  از حجم کل صادرات خدمات فنی و مهندسی مربوط به بخش مسكن

 .بوده است

و مهندسی در حوزه سوم از حجم کل صادرات خدمات فنی همواره حدود یك

های باال در بازار بوده است، از وجود پتانسیل هاآنوسایر ساختم ساخت مسكن

ها برای حضور و فعالیت مهندسان ایرانی خبر داد. هرچند وساز سایر کشورساخت

این سهم کاهش  95این سهم بیشتر از میانگین بوده است و در سال  92در سال 

پذیرش نقش دو عامل ذکرشده یعنی تداوم مشكل عدم نتوامییافته است. نتیجتا ن

و حذف جوایز صادراتی را در کاهش حجم صادرات  هاشرکتهای بانكی نامهضمانت

خدمات فنی و مهندسی نادیده گرفت. عراق، تاجیكستان، سنگال، کنیا، ارمنستان، 

ات فنی و عنوان مقاصد صدور خدمبولیوی، نیجر، ازبكستان، سوریه و افغانستان، به

 .مهندسی بخش ساختمان مطرح هستند

هزار واحد مسكونی در کشور عراق از سوی مهندسان ایرانی درحال  5اکنون هم

شود. به اعتقاد فعاالن میلیون دالر برآورد می 500ساخت است که ارزش آن بالغ بر 

حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، با توجه به استعداد جمعیتی، فنی و 

برقراری مجدد جوایز »و « ها و موانع بانكیرفع کامل تحریم»، درصورت مهندسی

میلیار دالر  40به ظرفیت تعریف شده معادل  توانمیسال  5، تنها طی «صادراتی
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صادرات خدمات فنی و مهندسی دست یافت و این درحالی است که هم اکنون تنها 

 .شودت، محقق میدرصد آنچه در توان و استحقاق جامعه مهندسی کشور اس 5

در خدمات فنی و مهندسی در ایران  یهاشرکتهای توانمندیبرخی همچنین 

 .بندی کردبصورت زیر طبقه توانمیرا  مسكن و ساختمانحوزه 

 پژوهشی و آموزشی های پردیزه جامع طرح تهیه و کالبدی ریزیبرنامه 

 مربوطه سیویل کارهای و شهری تاسیسات و اراضی از استفاده نحوه طراحی 

 ،امین مشاور (اجرا بر نظارت و طراحی هدایت و بررسی مدیریت ( 

 و ساخت  طراحی ریزی،  برنامه 

 پژوهشی و آموزشی یهاآنساختم 

 بهداشتی مراکز و عمومی و آموزشی یهاآنبیمارست 

 رفاهی و تفریحی فرهنگی، یهاآنساختم 

 مسكونی یهاآنساختم 

 اداری فضایابی و ریزی برنامه و اداری های ساختمان 

 صنعتی هایمجتمع و هاآنساختم 

 مسكن سازی انبوه 

 مسكونی هایمجتمع 

 سازی شهرک 

 سازی محوطه و زیربنایی تأسیسات 

 تجاری و اداری هایمجتمع 

 درمانی و رفاهی فرهنگی، تفریحی، ورزشی، هایمجتمع 
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  نقل و حمل -3-3

آالت، تجهیزات و وسایل مربوط به کارهایی در بخش راه ایران در تولید ماشین

خصوصی  یهاشرکتد با پشتوانه توانمیو حمل ونقل در رتبه خوبی قرار دارد. کشور 

سازی و راهسازی و نیز آموزشی و نوآوری و درجایگاه و دولتی فعال در زمینه انبوه

 رائه کند.پیمانكاری خدماتی را به طرف خارجی ا

در خدمات فنی و مهندسی در ایران  یهاشرکتهای توانمندیبرخی همچنین 

خدمات طراحی، نظارت، تأمین، تعمیر و  توانمیرا  حمل و نقل و سیویلحوزه 

 نگهداری، اجرا، ساخت، بهره برداری، آموزش، خدمات مشاوره ای، نصب و راه اندازی

 .بندی کردزیر طبقه  بصورت

 شهری قطار 

 مونوریل 

  آهنراه 

 فرودگاه 

 ،تونل و بزرگراه جاده 

 مسطح ه غیر های تقاطع و پل 

 لنگرگاه و بندر 

 صنعت آب و برق -3-4

بیش  1396تا  1392فعال صنعت آب و برق در دوره زمانی سال  یهاشرکت

اند که این از پنج میلیارد دالر قرارداد صدور خدمات فنی و مهندسی منعقد کرده

درصد صادرات خدمات فنی و  70میزان از صادرات خدمات فنی و مهندسی تقریبا 
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میلیارد دالر  4.1و در این دوره زمانی حدود  دهدمیمهندسی کشور را پوشش 

 .صادرات برق نیز صورت پذیرفته است

های صادرات غیرنفتی ترین حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی یكی از مهم

های اخیر نیز صدور خدمات فنی و مهندسی با شود. در سالوب میایران محس

حمایت دولت و تالش بخش خصوصی از رشد مناسبی به ویژه در حوزه صنعت آب 

ای که براساس آمار ارائه شده توسط سازمان توسعه و برق برخوردار بوده، به گونه

هم بسیار باالیی های مربوط به صنعت آب و برق طی سنوات اخیر ستجارت، پروژه

های گذشته همواره رتبه از صادرات این حوزه را به خود اختصاص داده و در سال

 .اول را در در این بخش کسب کرده است

ایرانی جهت صدور تجهیزات و  یهاشرکتهای اخیر با توجه به شرایط سال

ها علیرغم  اند و این موفقیتخدمات فنی و مهندسی با برخی چالش ها مواجه بوده

ها به وجود آمده است. همچنین جایگاه صنعت آب و برق در زمینه صدور این چالش

کاال و تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی منحصر به فرد بوده و در صورتی که 

موانع صادراتی موجود از جمله مسائل و مشكالت موجود بانكی بر طرف شود، 

رهای هدف صادرات پیدا کرده و رقم انگیزه بیشتری برای حضور در بازا هاشرکت

 .قابل توجهی از صادرات خدمات فنی و مهندسی را به خود اختصاص خواهند داد

با توجه به پتانسیل بسیار باالی صنعت آب و برق در صدور کاالها، تجهیزات و 

ایرانی باید مورد حمایت بیشتری قرار گرفته  یهاشرکت  خدمات فنی و مهندسی

صنعت آب و برق  یهاشرکتر کنند. البته وزارت نیرو فعالیت های و از موانع عبو

در صدور خدمات فنی ومهندسی را با همكاری تشكل های مربوطه رصد کرده و 

 با همكاری دستگاه های ذیربط است. هاآنپیگیر مسائل و مشكالت 

www.takbook.com



 صادرات خدمات فنی و مهندسی

 

98 

دی برون مرزی صنعت آب و برق عالوه بر فواید اقتصا هایپروژهاز سوی دیگر اجرای 

و ارز آوری برای کشورمان موجب شده که از لحاظ جایگاه سیاسی و اجتماعی وجهه 

نیز ارتقاء یابد. عالوه بر اینكه با افزایش فعالیت برون  المللیبینایران در جامعه 

در ارائه خدمات  هاشرکتایرانی توانمندی های فنی و اجرایی این  یهاشرکتمرزی 

 شود.فنی و مهندسی و تامین تجهیزات بیش از پیش برای سایر کشورها آشكار می

ایرانی خصوصاً  یهاشرکتدر همین راستا وزارت نیرو همواره سعی کرده تا 

برون مرزی هستند  هایپروژهی که دارای عملكرد موفقی در زمینه اجرای یهاشرکت

ی هانمایشگاهی مشترک اقتصادی، شرکت در را از طریق برگزاری کمیسیون ها

، اعزام هیئت های کارشناسی، مالقات های رسمی سیاسی و اقتصادی و المللیبین

از طریق نمایندگی های ایران در سایر کشورها به آنان معرفی و در این راستا بستر 

صادر کننده خدمات فنی و  یهاشرکتمناسب را برای معرفی توانمندی های 

 مهندسی در کشورهای هدف فراهم کند.

ارائه کننده خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق  یهاشرکتهم اکنون 

به عنوان بزرگترین بازار "وزارت نیرودر کشورهای عراق و سوریه   کشور با حمایت

و در ترکمنستان، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان، پاکستان، تاجیكستان،  "بالقوه

پروژه مختلف  58ازبكستان، سریالنكا، اوگاندا، نیجریه، اتیوپی، عمان و هند تعداد 

 شده، در دست اجرا دارند.های قبل آغاز از سال هاآنرا که تعدادی از 

همچنین بنابه گزارش سازمان توسعه تجارت، طی سال های اخیر وزارت نیرو 

حائز رتبه برتر بوده به گونه ای که سهم بخش نیرو )صنعت آب و برق( از کل 

 صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور به شرح جدول زیر است:
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  کشور فنی و مهندسی خدماتسهم بخش نیرو از کل صادرات (: 1-3) جدول

 سال
تعداد 

 پروژه

مبلغ )میلیون 

 دالر(

در صد از كل 

صادرات خدمات 

 فنی و مهندسی

حجم صادرات 

)میلیون  برق 

 كیلووات ساعت(

1392 22 109/1312 42/47 11563 

1393 19 569 16/62 9686 

1394 10 45/2423 7/98 9902 

1395 43 674/354 51/56 6738 

1396 24 9/497 61/63 5037 

 42926 - 133/5157 118 جمع كل

 

 فاضالب و آب -3-4-1

مدیریت آب به یك دغدغه  های اخیر، آب ودر دو دهه گذشته و به ویژه در سال

های پرشمار در سطوح ملی، المللی تبدیل شده است. تشكیل نشستبزرگ بین

های مختلف کارشناسی، مدیریتی و سیاسی همه و در رده المللیبینای و منطقه

ها دارد. مروری گذرا بر وضعیت حاکم بر چرخه آب و حكایت از تشدید این نگرانی

های آبریز و آثار مترتب از افزایش جمعیت و انسانی در عرصه حوزه هایفعالیت

به  هاآنتوسعه صنایع از یك سو و ضرورت تأمین مواد غذایی و نیازهای پایه انس

همراه حفظ محیط زیست از سوی دیگر، گویای این واقعیت است که توجه به مسئله 

است که از سوی کشورها  آب از مسایل عمده رو در روی بشر برای قرن بیست و یكم

 .المللی به ویژه سازمان ملل متحد نیز مورد توجه قرار گرفته استو نهادهای بین
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افزایش نیازها، کاهش منابع آب و تغییرهای اقلیمی، جهان را با بحران کم آبی 

مواجه کرده است و به تبع آن، تأمین آب در راس امور کشورها قرار گرفته است. از 

المللی، ملی و حتی داخلی کشورها های بینینی شده است که اختالفاین رو پیش ب

های مشترک باشد. از طرف دیگر، در آینده درخصوص تصاحب هرچه بیشتر آب

های سطحی و استفاده یكی از راهكارهای شناخته شده و موثر در سطوح کنترل آب

بحث و بررسی  مختلف مورد المللیبینهای بهینه از آب است که معموال در نشست

 .گیردقرار می

های تاریخی آب در این میان، ایران از سوابق ارزشمندی در زمینه آب و سازه

برخورداراست و این پشتوانه تاریخی به تقویت نهاد مدیریت آب در کشور منجر 

ای که هم اینك کشورمان در مباحث طراحی، ساخت و اجرای شده است به گونه

 .شودورهای پیشرفته جهان محسوب میهای آبی در زمره کشطرح

المللی به ویژه در جهت نقش دادن بیشتر به ایران در مجامع بین

گیری از خدمات فنی و مهندسی کشورمان در سایر کشورها و ها، بهرهگیریتصمیم

های تخصصی های جمهوری اسالمی ایران در کمیتههمچنین استفاده از تجربه

عاونت امور آب و آبفای وزارت نیرو توسعه روابط در بخش المللی مرتبط با آب، مبین

های اخیر در دستور کار خود قرار داده و در این المللی را در سالبین هایفعالیت

های آموزشی در المللی و کارگاههای بینها، همایشخصوص با برگزاری نشست

های است همكاریایران و همچنین ارتباط با مسئوالن آب سایر کشورها، تالش شده 

 .المللی در بخش آب توسعه یابدبین

ها، همزمان با افزایش جمعیت، کاهش منابع آب شیرین و افزایش خشكسالی

های صنعتی شور، آب دریا و پسابهای لباستفاده از منابع آبی غیرمتعارف نظیر آب

ای در سرتاسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. در ایران و شهری به طور فزاینده

نیز با توجه به نیازهای آبی صنایع مختلف، شرایط اقلیمی و همچنین تامین آب 
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ون رفت دربرهای غیرمتعارف یكی از راهكارهای اصلی های از این آبشرب، استفاده

محیطی در زیستآید. از سوی دیگر، استانداردهای جدید از این مهم به شمار می

های تولیدی صنایع مختلف، صاحبان صنایع را بر آن داشته است زمینه تخلیه پساب

ها و رساندن به مقادیر مجاز و یا بازچرخانی و استفاده تا نسبت به تصفیه این پساب

 .مجدد اقدامات عملی و موثری انجام دهند

های ایرانی بخش آب و آبفا سه تشكل دارند. تشكل انجمن صنفی شرکت

هاست که مسئول احداث صنعت آب و فاضالب ازجمله این تشكل هایشرکت

، هاشرکتهای آب و فاضالب است و در این مجموعه شمار زیادی از خانهتصفیه

اکنون نیز بعضی از توانمندی و قابلیت انجام کار در خارج از کشور را دارند و هم

هایی در خارج هستند. تشكل عضو این تشكل در حال اجرای پروژه یهاشرکت

هایی نیز پروژه هاآنساختمانی است که بعضی از  هایشرکتدیگر، رسته آب انجمن 

زیادی ظرفیت  یهاشرکتاین بخش، در خارج از کشور در حال اجرا دارند. در 

 هابانكهای برون مرزی را دارا هستند و با اندکی حمایت دولت و حضور در پروژه

این مجموعه، صادرات خدمات  یهاشرکتاز نظر تامین مالی، با توجه به قابلیت 

باید به نوعی  هاشرکتفنی و مهندسی در این بخش نیز قابل افزایش است. این 

های ااینكه تاکنون در وزارت نیرو تالش شده است در نشستکمك شوند کم

ارجی عرضه شود اما این های خآب به طرف هایشرکتهای مختلف، توانمندی

های کند و باید بیشتر کار شود چون با توجه به توانمندی و قابلیتکفایت نمی

سهم  توانندمیاند که ایرانی نشان داده هایشرکتایرانی در این بخش،  هایشرکت

اما تشكل سوم در بخش آب و آبفا،  د.های برون مرزی داشته باشنپروژه بیشتری در

ها رسته آب جامعه مهندسان مشاور است که از توان باالیی در مهندسی پروژه

های الزم برای حضور در این مجموعه نیز قابلیت یهاشرکتهستند و  برخوردار

بیشتر حمایت شوند و  هاشرکتاز است که این های برون مرزی را دارند. نیپروژه
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قرار گرفته  هاآنهای الزم در رابطه با صدور خدمات در اختیار تسهیالت و مشوق

هایی که شود تا در بخش صدور خدمات نیز به طور جدی وارد شوند. کل پروژه

ماما ایرانی بخش آب در کشورهای خارجی صورت گرفته است، ت هایشرکتتوسط 

 د.شوبخش خصوصی انجام میتوسط 

در خدمات فنی و مهندسی در ایران  یهاشرکتهای توانمندیبرخی همچنین 

 .بندی کردبصورت زیر طبقه توانمی را آب و فاضالبحوزه 

 سد 

 آب انتقال و انحراف های تونل 

 زهكشی و آبیاری هایشبكه 

 فاضالب و آب تصفیه تأسیسات 

 آب انتقال خطوط 

 پجكینگ( پای روش )به فاضالب انتقال و آوری جمع خطوط 

 برق و نیرو  -3-4-2

 در ایرانمهندسی خدمات فنی و های کاری ترین زمینهترین و قدیمیاز اصلی 

صنعت برق یكی از صنایع پیشرو در حوزه صادرات باشد. صنعت برق و نیرو می

شود و پتانسیل آن برای صدور کاال و خدمات فنی و مهندسی نیز محسوب می

میلیارد دالر است در حالی که این اواخر  25خدمات فنی و مهندسی رقمی بالغ بر 

ر نیم میلیارد دالر بوده است یعنی ده برابر این ظرفیت در کشو و 2صادرات ما فقط 

 .وجود دارد

درصد  95کشور ما به لحاظ توانمندی ساخت داخل توانسته است از مرز  

خودکفایی صنعت برق عبور کرده و اقتصاد مقاومتی در این صنعت اجرایی شده 

با توجه به  .وهمچنین شرایط برای فعالیت های بزرگ صادراتی مهیا شده است
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باید به سمت صادرات صنعت اینكه کشور های هدف نیازمند صنعت برق هستند 

 .برق حرکت کنیم و آن را فعال تر نماییم

خدمات فنی و مهندسی در ایران  یهاشرکتهای توانمندیبرخی همچنین  

 :بندی کردبصورت زیر طبقه توانمیرا  برق و نیرودر حوزه 

 فشار تقویت تأسیسات و ها خانه تلمبه 

 برق ایستگاه و انتقال خطوط و نیروگاه 

  انتقال نیروخطوط 

 های توزیع نیروشبكه 

 های فشار قویپست 

 سازه و ساختمان 

 فناوری اطالعات و ارتباطات -3-5

پیشرفته  هایفناوری تمام گیرندهدربرعبارتی کلی  تفناوری اطالعات و ارتباطا 

 یك دتوانمی سامانه این. است ارتباطی هایسامانه در هاداده انتقال و نحوه ارتباط

 اینترنت مخابراتی، كهشب به متصل و هم با مرتبط کامپیوتر چندین مخابراتی،شبكه 

 .باشد هاآن در شده استفاده هایبرنامه همچنین و

ایران دارای پتانسیل های باالیی از لحاظ نیروی انسانی متخصص و تجهیزات  

 هایدر حوزه طراحی و تولید، خدمات فنی مهندسی، مدیریت پروژه، ارایه سرویس

های نوین اعم از تولید های ارزش افزوده و فناوریاپراتوری و اینترنتی، سرویس

 IOT افزار و اپلیكیشن و همچنین فناوریتجهیزات زیرساختی و اکتیو وپسیو، نرم

در منطقه در رتبه باالیی قرار داریم و تعداد قابل توجهی از محصوالت تولیدی این 
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شده است که این محصوالت حتی پتانسیل  CE حوزه موفق به دریافت استاندارد

 .صادرات به کشورهای صاحب تكنولوژی را نیز دارا هستند

خدمات فنی و مهندسی در ایران  یهاشرکتهای توانمندیبرخی همچنین  

 .بندی کردبصورت زیر طبقه توانمیرا  اطالعات و ارتباطاتدر حوزه 

 بهبود فرایندهای سازمانی بر بستر  IT 

  خدمات دولت الكترونیكتوسعه  (e-Government)  

 معماری سازمانی  (TOGAF)  

  هوش تجاری 

  رایانش ابری 

 راهبری فناوری اطالعات  (COBIT)  

 مدیریت خدمات فناوری اطالعات  (ITIL)  

 و کارهای فناوری اطالعات مدیریت و توسعه کسب 

 های مخابرات ثابتشبكه 

 های پسیو فیبرنوری شبكه 

 های هایبرید های اکتیو فیبرنوری و شبكهشبكه 

 های دسترسی فیبرنوریشبكه 

 مراکز تلفن دیجیتال و IP-Based  

 شبكه مخابراتی PLC (Power Line Carrier) آنالوگ و دیجیتال 

 های نظارت تصویریشبكه 

 سیمهای مخابرات بیشبكه: 

 های رادیویی سلوالر شامل دو بخششبكه PMR (Professional Mobile 

Radio)  هایمانند تكنولوژی  PMR، TETRA، P25 و PAMR   (Public     

Access Mobile Radio) هایمانند تكنولوژی GSM،3 G،4 G، GSM-R 
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 شبكه رادیویی مایكروویو 

 شبكه Wi-Fi 

 مطالعات استراتژی، تجاری و رگوالتوری: 

 زمین شناسی و معدن -3-6

ویی ایران با داشتن رتبه پایه یك تخصص پی فنی و مهندسی در  یهاشرکت 

ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و رتبه و اکتشاف معادن از معاونت برنامه

در رسته نظارت از کانون مشاوران  3-سنجی و رتبه الفدر رسته امكان 2-الف

اعتباری و سرمایه گذاری بانكی در گرایش صنعت، شاخه فلزات و معادن موفق به 

  .عه فعالیت های خود در حوزه زمین شناسی و معدن گردیدتوس

ایران با تكیه بر توان مهندسی، امكانات پیشرفته  فنی و مهندسی در یهاشرکت 

ی مختلف طراحی و مهندسی اکتشاف موادمعدنی هابخشافزارهای روز دنیا در و نرم

مهندسی سنگ، خدمات فلزی و همچنین زغالهای فلزی و غیراعم از کانی

های فشارقوی و خطوط انتقال نیرو و ی نیروگاهی، پستهاآنژئوتكنیك در ساختم

های معدنی و همچنین انجام مطالعات طرح تهیه سامانه اطالعات جامع پتانسیل

نماید و تاکنون در طراحی و نظارت چندین فعالیت می GIS شناسی در محیطزمین

 .استعظیم مشارکت داشته  پروژه

خدمات فنی و مهندسی در ایران  یهاشرکتهای توانمندیبرخی ن همچنی 

 .بندی کردبصورت زیر طبقه توانمیدر حوزه زمین شناسی و معدن را 

 مطالعات ژئوتكنیك و مقاومت مصالح 

 خدمات طراحی فضاهای زیرزمینی 

 کاریمطالعات معدن 
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 مطالعات و طراحی سدهای خاکی 

 سیستم اطالعات جغرافیایی  (GIS) 

 ای و پردازش اطالعاتشناسی، تكتونیك منطقهمطالعات مهندسی زمین 

 های اکتشافی و مطالعات زمین آماریگذاری، شبكهیابی، میلهمحدوده 

 یابی، اکتشافات مقدماتی، نیمه تفصیلی و جویی، اندیسمطالعات پی

 تفصیلی

 مورفولوژی وگرافی، ژئومطالعات ژئوفیزیك، ژئوشیمی، ژئو ... 

  ریزی و محاسبات برداری، خاککلیه محاسبات حجم عملیات خاکانجام

 حجم توده خاک و ماده معدنی

 های معدنی و صنعتی )طرح های فنی و اقتصادی پروژهانجام کلیه بررسی

 )آالت و طرح استخراجاکتشاف، طرح توسعه، طرح تجهیز معادن، ماشین

 های ای هوایی، نقشههها، عكسها و گسلآنالیز و محاسبات مربوط به درزه

 شناسیتوپوگرافی و مقاطع زمین

 استخراج روباز و زیرزمینی تولید معادن هایروشسازی بهینه 

 زنی، انفجار و آتشباریهای حفاری، گمانهترین طرحارائه مناسب 
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در دهه های اخیر، ورود به بازارهای خارجی نقش بسیار مهمی در توسعه 

دهه اخیر به دلیل جهانی شدن و رقابت در کسب . اقتصادی کشورها ایفا کرده است

و کارها از دهه های قبل ممتاز شده است. بازارهای محصوالت مصرفی، کاالهای 

منابع همچون سرمایه، مواد و تكنولوژی به شدت در  صنعتی و خدمات با بازارهای

های تجاری گیر موفقیتبه طور همزمان، شكل .سطح جهانی یكپارچه شده اند

متنوع و استقرار سیاست های باز تجاری بین کشورها منجر به القای ابزارهای 

هاشرکتدر نتیجه، در عمل تقریبا تمامی  حمایت گرا و رفع موانع تجاری شده است.

 فصل چهارم    

و اثر آن بر صادرات خدمات  یابیبازار

 یو مهندس یفن
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بدون توجه به ریشه ملی، اندازه یا نوع صنعت هم اکنون با این واقعیت مواجه شده  

و دریافته اند که، مشارکت نكردن در بازارهای جهانی یك انتخاب طوالنی مدت 

انتخاب روش ورود یكی از مهمترین و بحرانی ترین تصمیمات  نخواهد بود.

 اند.بال توسعه و گسترش جهانیکه به دنی است یهاشرکتاستراتژیك برای 

 کندمیاستراتژی ورود به بازار، یك تصمیم سازمانی است که به شرکت کمك 

مساله انتخاب استراتژی  محصوالت و خدمات خود را وارد بازارهای خارجی کند.

ی که مایل به بین المللی شدن هستند اهمیت یهاشرکتورود به بازار خارجی برای 

ی این تصمیم تابعدهد. میرا تحت تأثیر قرار  هاآنموفقیت آینده حیاتی دارد، زیرا 

 .هاآنست از عوامل مختلف و تعامالت ا

اینها بازارهای  بسیاری از کشورها رغبتی برای ورود به صحنه بین الملل ندارند.  

با آداب و رسوم، زبان، تعرقه های بازرگانی،  توانندمیشناسند، بهتر محلی را بهتر می

بعالوه ناچار نیستند در کاالهایشان تغییراتی  سیستم حمل و نقل خودی کنار بیایند.

این تغییرات بدون شك با هزینه  بدهند که در خارج از مرزها مورد پسند باشد.

و فعالیت در  یالمللبینبا این وجود از جمله عواملی که بازاریابی  هایی همراه است.

به موارد اشباع شدن بازارهای داخلی، کوچك  توانمیاین سطح را اجبار می نماید، 

شدن بازارهای داخلی، رشد اندک بازارهای داخلی، مشتریان، رقبا و هزینه ها اشاره 

منابع  .کندمیامروزه هیچ کشوری در جدایی کامل از کشورهای دیگر زندگی ن نمود.

و سطح زندگی افراد یك کشور، بستگی نسبی به اقتصاد  اقتصادی، تكنولوژی

کشورهای دیگر دارد که به وسیله جریان پیچیده ای از کاالها، خدمات، سرمایه و 

، سطح تولید المللیبینکشورها از طریق مبادالت  .شوندمیتكنولوژی، به هم مربوط 

از طریق واردات کاالهایی را  هاآن کنند.باال برده و سود بیشتری کسب می خود را

نیستند، به دست آورده و از طریق صادرات، کاالهای تولیدی  هاآنکه قادر به تولید 

گرچه یك کشور ممكن است  .رستندفمصرف خود را به کشورهای دیگر می مازاد بر
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 از عوامل تولید مختلفی برخوردار باشد و بتواند انواع کاال را تولید کند، اما قادر به

، در ظاهر المللیبینعلت اولیه مبادالت  با قیمت مساوی نخواهد بود. هاآنتولید 

تفاوت قیمت ها یا به دلیل تفاوت در  اختالف قیمت کاال و خدمات کشورهاست.

شرایط عرضه با امكانات تولید و با تفاوت در شرایط تقاضا یا الگوی مصرف و یا 

ه، ممكن است ناشی از تفاوت در منابع تفاوت در شرایط عرض .ستهاآنترکیبی از 

طبیعی، کارایی، مهارت کار، سطوح تكنولوژی تولید، فراوانی عوامل تولید و غیره 

با این حال، تفاوت در هزینه یا شرایط عرضه، به تنهایی عامل اختالف قیمت  باشد.

نیست بلكه تفاوت در شرایط تقاضا که عمدتا توسط سطح درآمدها و الگوی مصرف 

به اندازه تفاوت عرضه  هاقیمتفاوت کشورها شكل می گیرد، در ایجاد اختالف مت

توسط محققین  المللیبینشدن و توسعه بازار  المللیبیناز سویی فرایند  تأثیر دارد.

برخی  زیادی تشریح شده و دسته بندی های متفاوتی نیز ارائه گردیده است.

 المللیبینتحقیقات این فرایند را بر حسب میزان رشد شرکت در فعالیت های 

  .کنندمیتوصیف 

های تكنولوژیك و همچنین روش ها و ابزارهای نوین مدیریت با هدف پیشرفت

، توجه باشندمیانطباق هر چه بیشتر واحدهای بازاریابی و تولید در حال توسعه 

استراتژیك بین این دو حوزه اصلی سازمان در جهت بیش از پیش به یكپارچگی 

دستیابی به مزیت های رقابتی و ایجاد یك جایگاه سودآور در بازار، ضروری به نظر 

 شودمیتر تراتژیك درون سازمانی، زمانی غنیاز سوی دیگر ارتباطات اس می رسد.

ه و همسو در های تولید و بازاریابی به صورت یكپارچهای استراتژیك حوزهکه تالش

 راستای حمایت از استراتژی کسب و کار سازمان، تدوین شوند و بكار گرفته شوند.

های بازاریابی، ی مختلف بر اساس ترکیب های گوناگون از آمیزههاسازمانچرا که 

که این استراتژی ها معموال زیر مجموعه  کنندمیاستراتژی های متفاوتی تدوین 

ی قیمت گذاری، استراتژی توزیع کاال، استراتژی استراتژی های کالن استراتژ
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 باشند.تبلیغات کاال، استراتژی شرکت در خصوص محصول در حوزه بازاریابی می

همانند سایر راهبردهای وظیفه ای، استراتژی بازاریابی نیز باید بر عملكرد سازمان 

ایج اجرای تأثیر مثبت داشته و پشتیبان ماموریت سازمان باشد که در این راستا نت

استراتژی بازاریابی در چارچوب نتایج مالی و همچنین به صورت الگوهای رفتاری 

 .شودمیشرکت در بازار هدف مشخص 

شدن  المللیبینآنچه در دهه های اخیر بیش از پیش نمود پیدا کرده است،  

 هاشرکتتعداد فزاینده ای از  به بازار جهانی است. هاشرکتتجارت و روی آوردن 

شان به منظور  المللیبیندر این فضا فرصت مناسبی برای گسترش فعالیت های 

های تجاری کسب اهدافی چون رشد، کسب سود و فروش، ایجاد تنوع برای ریسك

در این شرایط تقریبا تمام  .و حتی تالفی حضور خارجی ها در بازارشان، یافته اند

و صنعت در حال فعالیت یا ملیتشان با این  هاآنبدون توجه به اندازه  هاشرکت

واقعیت مواجه هستند و دریافته اند که انتخاب گزینه عدم فعالیت در بازارهای 

در این راستا و در جهت  .دیگر وجود نخواهد داشت هاآنجهانی به زودی برای 

توسعه تجارت، اقتصادها در سراسر جهان در حال پیچیدگی زدایی جهت دستیابی 

 و نیز آزادسازی تجاری هستند. المللیبینزارهای به با

 از رویكردهای مختلفی بهره گرفته اند. هاشرکتبرای ورود به این بازار جهانی 

از آنجایی که صادرات مستلزم به کارگیری کمترین منابع بوده، کمترین ریسك را 

ترین و فدارد، لذا این رویكرد، معرو درپیدارد و نیز کمترین تعهد سازمانی را 

در تالش برای ورود و نفوذ به بازارهای  هاشرکتترین رویكرد اتخاذ شده توسط آسان

 .باشدمیخارجی 

اند که تغییرات محیط رقابتی، نه تنها از الگوی ها امروزه دریافتهرهبران سازمان

به طور کلی، حفظ مزیت  .باشدمی؛ بلكه ناپیوسته و ناگهانی کندمیخطی پیروی ن
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برای پیروزی در یك محیط رقابتی،  رقابتی برای مدت طوالنی، غیرممكن است.

شرکت باید به طور پویایی در بین چهار عنصر گفته شده جابه جا شود؛ بنابراین، 

؛ بطور مثال، تولید محصوالت شوندمییك سری از مزیت ها به صورت موقت ایجاد 

تفاوت برای تولید محصوالت با کیفیت باال و هزینه کم، جستجوی زمینه های م

به وسیله آن تأثیر چالشی  توانمیی است که هایراهجدید و یا ارایه خدمات برخی از 

های جدید ارایه شده بر ایجاد مزیت های استراتژی محیط رقابتی را خنثی نمود.

موقتی مطابق با گسترش بازار تاکید دارد؛ از جمله رضایت ذینفعان عمده، پیش 

تژی، موقعیت یابی برای سرعت بیشتر، موقعیت یابی برای غافل گیری، بینی استرا

تغییر قواعد بازی، تعیین اهداف استراتژیك و تهدیدهای هم زمان و متوالی 

وجود آورنده رقابت و طراحی بنابراین، وجود آگاهی باالیی از نیروهای به  .استراتژیك

ای برای ایجاد اختالل برای رقبا، منجر به کاهش اثر رقابت بر روی افول وسیله

  .شودمیسازمانی 

 

  (: خدمات فنی و مهندسی1-4شكل )
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 های بازاریابی استراتژی -4-1

و از مسائل نظامی تا حوزه واژه استراتژی امروزه کاربردهای گوناگونی دارد 

و هر یك از این کاربردها  دهدمیهای بخشی، ملی و حتی جهانی را پوشش مدیریت

در پاسخ به پرسش از چیستی استراتژی، اغلب  .ریشه در تعریفی خاص از آن دارند

بر این باورند  هاآنکه برخی با اشاره به  شودمیبه تعاریف و نظریات متفاوتی اشاره 

غیر استراتژی نیستند، بلكه در حقیقت که این تعاریف نه تنها دلیلی بر ماهیت مت

کنند و بروز چهره هایی متفاوت از به ابعاد مختلف پدیده مشخص و ثابت اشاره می

در نقطه مقابل، برخی  یك ماهیت ثابت و پایدار به تبع تحوالت تاریخی هستند.

کنند که استراتژی دیگر با اشاره به تنوع تعاریف از این پدیده، چنین استنباط می

ماهیتی متغیر داشته و صرفا بر اساس موقعیت های پیش روست که باید به تعریف 

ها و بررسی در ادامه، با بررسی نگرش طرفداران هر یك از این دیدگاه .آن پرداخت

به رویكردی متفاوت اشاره  شودمیمیزان قوت و ضعف استدالل هایشان، تالش 

امل مفهوم استراتژی و تفكر گردد که بر مبنای آن ماهیت متحول و رو به تك

دیدگاه افرادی که بر ماهیت ثابت استراتژی  استراتژیك، مورد تأکید قرار می گیرد.

کنند، عمدتأ یا ریشه در تعریف لغوی از این پدیده دارد و یا به عناصر تأکید می

با ارجاع به ریشه لغوی این پدیده اغلب گفته  ثابت سازنده استراتژی اشاره دارد.

و بر اساس نگرشی  گرددمیکه پیدایش واژه استراتژی به یونان باستان بر ودشمی

که نسبت به استراتژی از آن زمان وجود داشته است، به تحلیل و تبیین ماهیت این 

 .شودمیپدیده پرداخته 

 "در واقع، با وجود اینكه استراتژی در معنای کالسیك آن معادل هایی چون 

در تاریخ نظامی و اجتماعی امپراتوری های شرق باستان  " ارتشتاری" و  " هنر جنگ

شود که ریشه لغوی استراتژی اما اغلب گفته می نظیر چین و ایران هم داشته است.
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که به عنوان لقب رهبران ارتش یونان  .گرددمیبه کلمه استراتژوس یونانی بر

با  .داشته استقبل از میالد رواج   507یا  508 کلیستین از زمان حكومت در سال 

ارجاع به این ریشه لغوی، از یك سو بر خاستگاه نظامی استراتژی و تفكر استراتژیك 

و بر همین اساس است که  شودمیتأکید و از سوی دیگر به ماهیت ثابت آن اشاره 

تفكر استراتژیك مدرن ریشه در تفكر استراتژیك کالسیك  کنندمیبرخی استدالل 

 .دارد

در استراتژیست های کالسیك  توانمیراتژیك مدرن را ریشه های تفكر است

دهد سؤال های بنیادینی که طی دو قرن سراغ گرفت بررسی آثار ایشان نشان می

 دست به گریبان بوده اند، به شكل قابل مالحظه ای ثابت بوده است. هاآنگذشته با 

با توجه به تغییرات محیطی که در حال حاضر شتاب زیادی به خود گرفته است و 

پیچیده شدن تصمیمات سازمانی، لزوم بكارگیری برنامه ای جامع برای مواجهه با 

اینگونه مسائل و برای شكل دادن به آینده به شكلی اثر بخش کنترل آینده بیشتر 

مدیریت  .برنامه استراتژیك نیست این برنامه چیزی جز .شودمیاز گذشته ملموس 

استراتژیك با تكیه بر ذهنیتی پویا، آینده نگر، جامع نگر و اقتضایی راه حل بسیاری 

پایه های مدیریت استراتژیك بر اساس میزان  .امروزی است هایسازماناز مسائل 

ها، عرضه کنندگان مواد رقیب، بازارها، قیمت هایسازماندرکی است که مدیران از 

اولیه، توزیع کنندگان، دولت ها، بستانكاران، سهامداران و مشتریانی که در سراسر 

موفقیت تجاری در دنیای  دنیا وجود دارند قرار دارد و این عوامل تعیین کنندگان

برای حصول موفقیت در  هاآنپس یكی از مهمترین ابزارهایی که سازم امروز است.

  .خواهد بود «مدیریت استراتژیك»از آن بهره گیرند  توانندمیآینده 

به هم پیوسته است  هایفعالیتاستراتژی بازاریابی مجموعه ای از تصمیمات و 

های بازاریابی خود ری استراتژیك انتظار دارد به هدفکه از طریق آن واحد تجا

ازمان مواردی که س. برسد و ارزش های مورد انتظار مشتریانش را برآورده سازد
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خواهد بر حسب سهم بازار، مقدار فروش، مبلغ فروش و از این قبیل محقق سازد، می

مورد نظر دست یابد  هایخواهد به هدفهدف بازاریابی نام دارد و این که چطور می

تحقق  هایروش، بنابراین استراتژی های بازاریابی شودمیاستراتژی بازاریابی نامیده 

 .های بازاریابی هستندهدف

ب و هماهنگ نمودن تمرکز اصلی استراتژی بازاریابی بر روی تخصیص مناس 

های شرکت از حیث محصول های بازاریابی به منظور تامین هدفمنابع و فعالیت

بنابراین، مسئله حیاتی مربوط به قلمروی استراتژی بازاریابی،  .باشدمیبازار خاص 

ك خانواده محصول یا یك عبارت است از تعیین بازارهای هدف خاص برای ی

از طریق طراحی و اجرای برنامه مناسب عناصر  هاشرکتسپس،  .محصول خاص

طبق نیازها  آمیخته بازاریابی )اساسا چهار آمیخته محصول، قیمت، توزیع و ترویج(

و خواسته های مشتریان بالقوه در آن بازار هدف، به دنبال کسب مزیت رقابتی و 

  .باشندمیایجاد هم افزایی 

  المللیبینبازاریابی  -4-2

بازاریابی کاال و خدمات از یك کشور به  بازاریابی خارجی، عبارت است از:

بازاریابی داخلی و خارجی، دارای تفاوت هایی هستند که از جمله  .کشوری دیگر

تفاوت های محیطی در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را  توانمی هاآن

تفاوتهای موجود در آب و هوا، محیط طبیعی، فرهنگ، منابع و تكنولوژی،  نام برد.

 .کندمینیازهای تولیدی و خدماتی متفاوتی را ایجاد 

بازاریابی خارجی، عبارت است از بازاریابی کاال و خدمات از یك کشور به کشوری 

 اهآنبازاریابی داخلی و خارجی، دارای تفاوت هایی هستند که از جمله  دیگر.

 اسی، اقتصادی و فرهنگی را نام برد.های سیهای محیطی در زمینهتوان تفاوتمی

های موجود در آب و هوا، محیط طبیعی، فرهنگ، منابع و تكنولوژی، نیازهای تفاوت
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از آنجا که برای یك بنگاه اقتصادی  .کندمیتولیدی و خدماتی متفاوتی را ایجاد 

ر نیست، لذا مدیریت بازاریابی ان پذیرفع تمام نیازهای مصرف کنندگان امك

موجود را از طریق تقسیم بازار تجزیه و تحلیل کند تا بتواند  هایفرصتبایستی می

کاال و خدمات مورد نیاز مصرف کنندگان مورد نظر را با توجه به منابع خود تأمین 

های ه بازاری وسیع را با روشی به بخشمنظور از تقسیم بازار این است ک .کند

یكنواختی بیشتری از نظر عرضه و  هاآنکوچكتر تقسیم کنیم که در هر کدام از 

. مصرف کنندگان، خصوصیاتی مشترک و مشابه دارند .تقاضا وجود داشته باشد

انجام می گیرد، شامل عوامل جغرافیایی،  هاآنمعیارهایی که تقسیم بازار براساس 

پس از بررسی  .اریابی و اقتصادی استجمعیتی یا دموگرافیك، روانی، رفتاری، باز

بازار و تقسیم آن به بخش های مشابه، مدیریت بازاریابی باید تصمیم بگیرد کدام 

بیش از  تواندمیالبته او  .یك از این بخش ها را به عنوان بازار هدف، انتخاب کند

یك بخش را براساس ترکیب و توانایی کارکنان بازاریابی، توان رقابتی و خط مشی 

 بازرگانان سازمان خود، انتخاب کند.

منابع . کندمیمل از کشورهای دیگر زندگی نامروزه هیچ کشوری در جدایی کا

اقتصادی، تكنولوژی و سطح زندگی افراد یك کشور، بستگی نسبی به اقتصاد 

دیگر دارد که به وسیله جریان پیچیده ای از کاالها، خدمات، سرمایه و  کشورهای

، سطح تولید المللیبینکشورها از طریق مبادالت  .شوندمیتكنولوژی، به هم مربوط 

از طریق واردات کاالهایی را  هاآن .کنندمیخود را باال برده و سود بیشتری کسب 

آورده و از طریق صادرات کاالهای تولیدی نیستند، به دست  هاآنکه قادر به تولید 

گرچه یك کشور ممكن است  مازاد بر مصرف خود را به کشورهای دیگر می فرستند.

از عوامل تولید مختلفی برخوردار باشد و بتواند انواع کاال را تولید کند، اما قادر به 

، در ظاهر المللیبینعلت اولیه مبادالت  با قیمت مساوی نخواهد بود. هاآنتولید 

تفاوت قیمت ها یا به دلیل تفاوت در  .اختالف قیمت کاال و خدمات کشورهاست
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شرایط عرضه با امكانات تولید و با تفاوت در شرایط تقاضا یا الگوی مصرف و یا 

تفاوت در شرایط عرضه، ممكن است ناشی از تفاوت در منابع  .ستهاآنترکیبی از 

كنولوژی تولید، فراوانی عوامل تولید و غیره طبیعی، کارایی، مهارت کار، سطوح ت

با این حال، تفاوت در هزینه یا شرایط عرضه، به تنهایی عامل اختالف قیمت  باشد.

نیست بلكه تفاوت در شرایط تقاضا که عمدتا توسط سطح درآمدها و الگوی مصرف 

رضه به اندازه تفاوت ع هاقیمتمتفاوت کشورها شكل می گیرد، در ایجاد اختالف 

عوامل تولید خود را در  تواندمی المللیبینهر کشوری با شروع مبادله  .تأثیر دارد

را با محصوالت دیگر  هاآنتولید محصوالتی به کار برد که بازده بیشتری دارند و 

مبادالت بین الملل، زمینه ساز ایجاد تخصص بین الملل  .کشورها مبادله کند

مؤسسات اقتصادی با دسترسی به بازارهای خارجی از طریق صادرات، رشد  شودمی

بیشتری پیدا کرده و به این وسیله محصوالت خود را با کیفیت بهتری به بازار داخلی 

تمایل به ادامه سرمایه  و سود بیشتری به دست می آورند. کنندمیو خارجی عرضه 

کسب برتری و شهرت در صحنه  گذاری های صنعتی، ضرورت رشد اقتصادی، انگیزه

بازرگانی، تأکید بر ارتقای کارایی و سودآوری، اشباع بازارهای داخلی، سیاست تولید 

انبوه و نیاز به درآمدهای ارزی، از جمله عواملی هستند که ضرورت و اهمیت 

با توجه به تغییرات سریعی که در  .را بیشتر آشكار می سازند المللیبینبازاریابی 

بین الملل رخ داده است، برنامه ریزی برای فعالیت در بازارهای خارج نیز به  اقتصاد

عوامل متعددی در این زمینه دخالت  .مراتب مشكل تر و پیچیده تر از گذشته است

شدت رقابت، تحوالت سریع  :به موارد زیر اشاره کرد توانمی هاآندارند که از میان 

سیاسی و اقتصادی، افزایش موانع و محدودیت های تجاری در کشورهای مختلف، 

گرایش بیشتر به سیاست های حمایتی، پیشرفت ها و نوآوری های سریع در 

تكنولوژی و گستردگی تبلیغات بازرگانی به طور کلی، در سال های اخیر رقابت در 

یژه در بازار محصوالت صنعتی و کاالهای مصرفی ، بوالمللیبینمحیط بازرگانی 
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بادوام، شدت یافته و ورود عرضه کنندگان جدید از جمله کشورهای در حال توسعه 

 را به این بازارها با مشكالت جدی رو به رو ساخته است.

 شدن المللیبینفرایند  -4-2-1

 هایمدل و منابع به نیاز که است طوالنی فرآیند شدن المللیبین فرآیند

 شروع را شدن المللیبین فرآیند هاشرکت از بسیاری دارد. موفقیت برای مدیریت

 خود به فعالیتهای کافی منابع یا هاشرکت این اند.شده متوقف سپس و کرده

 المللیبین سطح در خود بنگاه اداره جهت مدیریت هایمدل فاقد یا و نداده اختصاص

 بوده بسیاری تجربی تحقیقاتی توجه مورد هاشرکت شدن المللی بین فرآیند اند.بوده

 جهانی است. رشد گرفته قرار پذیرش مورد سطح گسترده در موضوع ادبیات، و

 اغلب و است داده افزایش را جهانی بازارهای در حضور به هاشرکت تمایل بازارها،

 تا است شده باعث موضوع این اندشده متمایل خارجی بازارهای به صادرات بر هاآن

 در کردن مشارکت صنعت، نوع یا اندازه کشور، از نظر صرف که دریابند هاشرکت

 است ممكن شرکت است. یك ضرورت یك بلكه نیست، انتخاب یك جهانی بازارهای

 کند اقدام کشور از خارج به خود تولید مازاد صدور به نسبت انفعالی صورت به گاهی

 فعال صورت به خاص، بازار یك به صادرات گسترش و بسط برای است ممكن یا و

 .گرداند متعهد را خود

 ساختار تولید، خط در شرکت یك که است تغییراتی حداقل مستلزم صادرات

 استراتژی اصلی دهد.کانونمی شرکت، رسالت یا و گذاریسرمایه میزان شرکت،

 منظور به بازاریابی منابع و فعالیتها نمودن هماهنگ  و مناسب تخصیص بازاریابی،

 است. محصول و بازار حیث از عملیاتی اهداف تأمین

 اکتشافی استراتژی و سازمانی مهارتهای بهبود در بازاریابی استخراجی استراتژی

بر  بحث 1970 دهه در است.  ثمر مثمر جدید مهارت و دانش کسب در نیز بازاریابی
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 جهانی» موضوع،  1980 دهه در «تطابق یا تعدیل» مقابل  در «استانداردسازی»سر 

مقابل  در جهانی یكپارچگی» 1990دهه  در و« سازی بومی مقابل در سازی

  شدن یكسان آیا که بود این اساسی سوال و شده مطرح «بومی شرایط به پاسخگویی

 را بازاریابی آمیخته جهانی استانداردسازی امكان جهان، سطح در مشتریان ذائقه

 سازد؟ می میسر

 مطالعه بر متمرکز را هابنگاه مداریست، جهان نگرش محصول که راهبرد این

 تولید بر تكیه با جهانی راهكار .مینماید مختلف کشورهای میان تشابهات و تجانسات

 و هاهزینه کاهش وسیله به را رقابتی مزیت به دستیابی جهانی، بازارهای خرده برای

 المللیبین و تجارت بازاریابی محققین از برخی توصیه کند.می دنبال کارایی افزایش

 با انطباق از پرهیز و جهانی یكپارچه راهكار یك از تبعیت فعال، هایشرکت به

 بازارهای مدیریت عرصه در موفقیت برای لویت نظر مطابق باشدمی محلی بازارهای

 پوشی چشم ملی و منطقهای ظاهری های تفاوت»از  ناچارند هابنگاه المللی، بین

 بازارهای «واحدیست بزرگ بازار جهان، گویا که کنند عمل تا چنان بیاموزند و کرده

 کامالً )استراتژیاستاندارد  کامالً محصول تا نمایند  تالش بایستی جهانی

 فروش به جهان همه در یكسان راهكار کارگیری به با را ای شده استانداردسازی(

 برسانند.

 نیز سازیمحلی بود، تبلیغ مورد قدرت با سازیجهانی که طوالنی مدت برای

 در شدمی دنبال همچنان ارتجاعی، و کارانه محافظه رویكرد یك عنوان به گرچه

 پشتوانه محض، سازیجهانی مقابل در جوامع مقاومت که کرد اذعان باید حال عین

 محلی، تمایزات به منعطف را خود توجه محلی راهكار .است بوده راهكار این بقای

 فرهنگ با سازگار خدمات و محصوالت اشاعه و تولید بر متمرکز و نموده قومی و ملی

 حاصل که راهكار این .گرددمی محلی سالیق و هاذائقه به پاسخگویی برای محلی

 بازارها دیگر از جدا را بازار هر مختصات محلی راهكار یا کامالً انطباقی استراتژی
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 بازاریابی راهكار تدوین و کشورها میان هایتفاوت بر تكیه با و داده قرار کنكاش مورد

 کند.می تأکید بازاریابی هایفعالیت بودن اثربخش بر یك، هر برای خاص

 جهانی، بازاریابی حیطه در شده انجام تحقیقات اگرچه محلی  - جهانی راهكار

 در شدن متجانس و سازییكسان طبق بر اما اند،برخاسته دفاع به عقالنیت ازمنظر

 مفهوم دو تمایز، و تجانس میان آشكار مینارد استدالل خطی دوگانگی وجود عین

 واضح شكل به و سادگی به را سازیمحلی و سازیجهانی یعنی آن از حاصل تجاری

 وجود هم کنار در توانندمی تنها ونه داد جای منشور یك مجزای وجه دو در نمیتوان

 آمیزند هم در توانندمی سیالی و پویا شكل به و تعاملند در هم با بلكه باشند داشته

 نسبتاً استراتژی یا جهانی - محلی است منطق این بازتاب که مفهومی و

 دارد. نام استاندارسازی

اجزا  همه راهكار اثر دامنه صادراتی، بازاریابی« محلی-جهانی»راهكار  اثر دامنه

 درجهان را تقاضا متنوع طیف بتوان که نحوی به شودمی شامل را بازاریابی آمیخته

 اثربخشی و کارایی جهانی  - محلی راهكار داد. پاسخ را جز هر محلیسازی واسطه به را

توازن میان  حفظ در تالش با را مهم این و دهدمی قرار نظر مد هم کنار در را

  نسبتاً استراتژی کند.می دنبال « محلی تمایزات به توجه و جهانی هایشباهت»

 بین هایتفاوت به توجه است مداریناحیه نگرش حاصل که راهكار این انطباقی

 هایبرنامه تدوین الگوی را منطقه یك درون کشورهای هایشباهت و یامنطقه

 ناحیه، یك کشورهای درهمه مشابه راهكار کارگیری به نماید.می خود بازاریابی

 هایفعالیت انجام در پایدار و قوی انسجام یك و داده کاهش را سازی هماهنگ هزینه

 آورد.می ارمغان به بنگاه برای بازرگانی
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  (: خدمات فنی و مهندسی2-4شكل )

فنی و  یهاشركتاهمیت بازاریابی علمی برای  -4-3

 مهندسی ایران

های صادرات غیرنفتی ترین حوزهبخش خدمات فنی و مهندسی را یكی از مهم

مندی ایران از منبع دلیل اصلی این امر را بهرهباشد. جمهوری اسالمی ایران می

قبیل  های مرتبط ازی انسانی متخصص و وجود دانش و تخصص در حوزهعظیم نیرو

راهسازی و ساختمان، سدسازی، نیرو، نفت، گاز و پتروشیمی و احداث کارخانجات 

در سالیان گذشته بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور با  صنعتی دانست.

بخش خصوصی از رشد چشمگیری  یهاشرکتدولت و مجاهدت  هایحمایتانجام 

رسیده است، رسیدن  1390میلیارد دالر در سال  1/4برخوردار بوده است و به رقم 

م های نسبی در این بخش را مستلزبه جایگاهی متناسب بااستعدادها و مزیت

 باشد.پیمودن راهی دشوار و در عین حال ممكن می

www.takbook.com



یو مهندس یو اثر آن بر صادرات خدمات فن یابیبازار - چهارمفصل   121 

های توسعه پایدار در این بخش، مستلزم طراحی واجرای راهبردها و روش

بازاریابی مناسب بوده و از آنجایی که خدمات ماهیتی متفاوت از کاال دارد، بكارگیری 

باشد. راهبردهای خاص برای نفوذ و ماندگاری در بازارهای هدف ضروری می

علمی در بازاریابی خدمات فنی و مهندسی را بواسطه پویایی  هایروشگیری از بهره

های این های بازارها، از ضرورتها و شاخصههای اقتصادی و نیز تغییر ویژگیمحیط

صادر کننده خدمات فنی و مهندسی بیش از هر  یهاشرکتباشد. امروزه بخش می

زمان دیگری به اطالعات مربوط به بازارهای هدف خود نیازمندند، و صادرکنندگان 

گیری از ابزارهای ارتباطی به ویژه اینترنت برای رصد تحوالت بازارهای مستلزم بهره

 باشند.هدف می

حیح و دقیق از حضور قدرتمند و ماندگاری در یك بازار مستلزم شناخت ص

باشد و  محیط طبیعی،اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی آن بازار می

های مطالعه بازار، بازاریابی و مذاکره نگاهی فنی و مهندسی باید به مقوله یهاشرکت

ند نقش بسیار توانمیتخصصی در این زمینه  یهاشرکت تخصصی داشته باشند و

 ومهندسی جمهوری اسالمی ایران داشته باشند.مهمی در توسعه بازار خدمات فنی 

 مهندسی فنی یهاشركت برای بازاریابی مدیریت مفهوم -4-4

مشخص شدن  ،فنی مهندسی یهاشرکتبرای  بازاریابی مدیریت مفهوم

 ،در مراحل مختلف چرخه عمر خدمت بازاریابی بازار، شیوه های هایفرصت

نظارت و  ،و نحوه اجرا بازاریابی سازماندهی دوایر ،های گوناگون خط تولیدروش

به مراتب بیش از دایره ای خاص  بازاریابی به هر حال مفهوم .کنترل طرح هاست

  .دارد اشتغال ( خدمات فروشندگی در هر شرکت مهندسی است که به )

منطور  .کنندمیبازاریابان برای شناسایی فرصت ها به مطالعه و تحقیق اهتمام 

هایی از مردم است که نسبت به بعضی دست یابی به افراد یا گروه ،هااز این فرصت
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باشند که این افراد ای تامین نشده یا عالیق پنهان میاز خدمات دارای نیازه

 .نیز باشندی کالن کارفرمایی هاسازمان توانندمی

هایی است که ارنیاز به تقسیم بندی بازار و انتخاب هدفدار باز بازاریابی فرآیند

 در بهترین موقعیت قرار دارد. که در دنیای هاآنشرکت برای پاسخ گویی به 

هر شرکتی باید یك خط مشی برای اینترنتی حرف اول را می زند.   بازاریابی مروزا

و برنامه عملیاتی خود را متناسب با آن  بازاریابی خود تعیین کند و ترکیب عناصر

 .خط مشی تعیین نماید

که به دالیل مختلفی نظیر رکودی بازار،  فنی و مهندسی یهاشرکتبسیاری از 

. ه جایگاه خود را از دست داده اند، کمشتری عدم اطمینان ،بازاریابی مدیریت ضعف

به مدیریت بازاریابی  بخشیدن به آن بایدجایگاه خود و حتی بهبود برای یافتن آن 

قرار دهند و  فروش ، و کار را متخصصانه تر در اختیار مهندسیروی بیاورند صحیح

باید دوره هایی را فرا بگیرد و برای یافتن جایگاه خود با  ،مدیریت برای این کار

مطالعه و تحقیق در بازارهای مختلف و تبیین ارکان اصلی بازار جایگاه خود را 

شناسایی کنند و تمام تالش خود و برنامه عملیاتی خود را برای رسیدن به خط 

چنین مهمی مشی که شرکت برای خود تعیین کرده نیل دهند. و برای رسیدن به 

 .نكاتی را که در باال ذکر شد را سر لوحه کار خود قرار دهند

  بازاریابی اصلی اركان تبیین -4-5

 ؟کندمیپیام : کسب و کار شما چه پیامی را منتقل 

 .اینترنت ،بیلبورد ،ایمیل ،تلویزیون ،رسانه : روزنامه

 .افرادی هستند که عالقه مند به محصوالت و یا خدمات شما هستندمخاطب : 

حال با آشنایی این سه رکن اصلی الزم است برای کسب وکار خود این موارد 

موفق عالوه بر داشتن  یهاشرکترا تبیین و مشخص فرمایید. پرواضح است که 
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اند و در حین خود را نیز مشخص نموده بازاریابی ارکان اصلی ،بیانه ماموریت شرکت

انجام کار از چارچوب های ترسیم شده عدول نخواهند نمود. شایان ذکر وتوجه است 

صرافت امر را از  ،که تغییر استراتژی ها و یا ایجاد تقدم و تاخرهای بعدی حین کار

 .از رسالتتان دور می نماید بین برده و شما را

به عبارتی از این شاخه به آن شاخه پریدن ماحصلی برایتان جزء خستگی 

 .سازمانی و سرگردانی به ارمغان نخواهد آورد

 مهندسی و فنی خدمات ارائه یهاشركت برای بازار توسعه -4-6

 موفق بازاریابی در بتواند مهندسی و فنی خدمات ارائه یهاشرکت اینكه برای

 مشخص ،ابیبازاری اصلی ارکان یعنی بازاریابی مدیریت مفهوم به باید ابتدا باشند

 ،خدمت عمر ی چرخه مختلف مراحل در بازاریابی های شیوه ،بازار هایفرصت شدن

 شناسایی برای بازاریابی هایفرصت که کنند توجه تولید خط گوناگون هایروش

 برای شیوه چند به ادامه در باشدمی مشتری پنهان عالیق و کننده تامین نیازهای

 .شودمی اشاره مهندسی و فنی خدماتی یهاشرکت برای بازار توسعه

  تنوع ایجاد و خدمات كیفیت بردن باال -4-6-1

شرکت پایداری نخواهد  ،ی که تنها به تولید یك محصول اکتفا کندیهاشرکت 

رقیب و نا متوازن بودن عرضه و تقاضا  یهاشرکتبا زیاد شدن  هاشرکتاین . بود

همان گونه که کشورهای تك محصولی . به سوی ورشكستگی گام خواهند برداشت

خدماتی فنی و  یهاشرکتاگر  این عرصهبه همچین سرنوشتی دچار شده اند. در 

در معرض ورشكستگی  شرایطیاندیشند با توجه به ب ارائه خدماتتنها به  مهندسی

مختلف  یهاشرکتی است که تمام کار ،تنوع در محصوالت . قرار خواهند گرفت

خدمات  یهاشرکتاین بنابر ،باشندمیبیشتر ناچار به انجام آن  فروش برای تولید و
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تولیدی دیگر دارای تنوع محصول باشد  یهاشرکتفنی مهندسی نیز بایستی مانند 

  و از تك محصولی بپرهیزد. 

برد بازار مسكن در رکود به سر می شودمیامروزه اگر دیده برای مثال  

ی هاآنایجاد ساختمآن کم است بایستی به محصوالت دیگری مانند  مشتری و

سالن های  ،مجموعه ورزشی و تفریحی ،های مدرنشهرک ،مدرن تجاری و جذاب

 .اندیشید ...ابنیه و ،پل ،را ه ،بزرگ عروسی و غذا خوری

 ها بانک و گذاران سرمایه با مشاركت -4-6-2

های جذب پول خدمات فنی و مهندسیهای افزایش تولید كی دیگر از راهی

خدماتی وقتی یك شرکت  .مشارکت با سرمایه گذاران و بانك هاستسرگردان و 

تولیدات بیشتری  تواندمی نقدینگی و سرمایه کافی را داشته باشد، فنی و مهندسی

جذابی برای  هایپروژهها و لذا در این خصوص نیاز به ارائه طرح .را ارائه نماید

 هاآن فروش خوبی از تولید و سرمایه گذاران و بانك ها دارد که بتواند هم خود سود

ببرد و هم تضمین کافی به سرمایه گذاری برای پرداخت سود مناسب بدهد. لذا در 

بایستی از مشاورین با تجربه و با  خدماتی فنی و مهندسی یهاشرکتاین زمینه 

ایده های خوبی  توانندمیو پروژه ها که  هاسواد درخصوص تهیه و شناخت این طرح

های ها را به پدیدهد استفاده نمایند و در واقع ایدهبه شریك سرمایه گذار بدهن

  ها تبدیل نمایند.ای سرمایه گذاران و بانكجذاب بر

 و مهندسی و فنی خدماتی یهاشركت مشترک كار و ارتباط -4-6-3

 یكدیگر با پیمانكاری

خدماتی فنی و  یهاشرکتهای افزایش تولید جوینت شدن یكی دیگر از راه

پیمانكاری داخل و یا خارج است. این امری  یهاشرکتسرمایه گذار با  مهندسی
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 خدماتی فنی و مهندسی یهاشرکتهم  اقتصادی بدیهی است که در شرایط رکود

و هر کدام  برند پیمانكاری از بیكاری رنج می یهاشرکتو سرمایه گذاری و هم 

. لذا هم باشندمیبدنبال ایجاد کار برای خود جهت جلوگیری از میرائی تدریجی 

و هم باعث پر  هاآنبا یكدیگر باعث ایجاد کار جدید برای  هاشرکتافزایی اینگونه 

خدماتی دارند. یك شرکت سرمایه گذار  هاآنکردن خالء هایی است که هر کدام از 

خدمات و به تنهایی در آن  تواندمیو احیاناً پول دارد که ن فنی و مهندسی

را ندارد ولیكن امكانات و  پولایجاد کند و یك شرکت پیمانكاری  محصوالتش را

ماشین آالت و پتانسیل الزم را در اختیار دارد که بتواند این کار را در زمین مذکور 

سودی است که  شودمیهم افزایی مشترک حاصل  لذا آنچه از این . دبانجام رسان

آنان  یهاشرکتمشارکت کننده می رسد و باعث رونق  یهاشرکت به هر یك از

 .شودمی

  فروش بردن باال اولیه های حل راه از استفاده -4-6-4

  كیفیت -4-6-4-1

باال بردن کیفیت محصوالت و  هاشرکت فروش یكی از راه های باال بردن 

خدماتی داخلی و حتی بین اللمللی است، حال اگر یك شرکت  برند رسیدن به یك

خود را به گونه ای تولید کند که دارای  خدماتمحصوالت و بتواند  فنی و مهندسی

داخلی و یا حتی خارجی تبدیل شود باعث  برند کیفیت باالیی باشند و حتی به یك

ن سود آوری آ درپیبی شماری را برای خود جذب نماید، که  مشتریان که شودمی

 برای شرکت می آورد.
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  تبلیغات -4-6-4-2 

. است هاشرکت فروش بسیار مطرح در افزایش هایروشامروزه تبلیغات یكی از 

و بیشتر از هزینه های خود را صرف تبلیغات محصول  %70حتی تا  هاشرکتبعضی از 

محصولی که خوب برای مردم شناخته شود و با معرفی خوب بتواند ، کنندمیخود 

لذا بایستی  د.بخوبی در بازار بفروش رو تواندمیرا تسخیر نماید  مشتری روح و روان

 هایراهاز  تواندمیارائه کننده خدمت مهندسی به امر تبلیغات که  یهاشرکت

هدایای یادآوردنده  ،نشریات و جراید ،بیلبوردها ،مختلف نظیر تیزرهای تبلیغاتی

بیشتری داشته  فروش تا نمایند جدی توجه ،باشدمی. ..سایت ها و  ،پیشبردی

 !تبلیغات هزینه نیست بلكه سرمایه گذاری برای آینده است .باشند

 انعطاف پذیری  -4-6-4-3

باالیی داشته باشد راه  فروش که محصوالت شودمیدر بازار رکود آنچه باعث 

آنگونه رفتار شود  مشتری اگر با. است (خرد و کالن) مشتریانآمدن هر چه بیشتر با

نخواهد داشت لذا استفاده  درپیخوبی  فروش که در زمان رونق رفتار می شد قطعاً

 کم کردن ،تهاتر با محصوالت دیگر ،مختلفی مثل قسطی کردن خدمات هایروشاز 

 .بیشتری شود مشتریان ث جذبباع تواندمی که است مواردی ...پیش دریافت ها و 

  فروش مهندسی :فروش زمینه در متخصص افراد به نیاز -4-6-5

محصوالت نیز علم مخصوص خود را می خواهد، لذا توجه به تنوع  فروش امروزه

الزامی است.  فروش و پیچیدگی بازار محصوالت، نگاه علمی و تخصصی به مسئله

 عواملی …و  بازاریابی ،مشتری چگونگی جذب ،مشتریان شناخت ،شناخت بازار

موفق  فروش پردازد و چگونگی رسیدن به یكمی هاآنبه فروش مهندسی که است
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 یهاشرکتبنابراین . آموزدرا به فروشندگان می فروش ناموفق هایروشو پرهیز از 

خدمات  فروش نسبت به فروش مهندسی بایستی در چهارچوب مهندسی وفنی 

 هایروشخود اقدام نمایند و مدیران با آشنایی با این مهندسی، از رو آوری به 

اجتناب ورزند و این نیازمند آن است که متصدیان و  فروش سنتی

الزم آموزش را در این مذکور دوره های  یهاشرکت فروش و بازاریابی مسئوالن

 .زمینه طی کنند و مدارک الزم را کسب نمایند

 بازار تحقیقات طریق از فعالیت برای حل راه بهترین یافتن -4-6-6

  بازاریابی و

یافتن نوارهایی باریك در بازار  ،برای کسب و کارهای کوچك بهترین راه ممكن

نه بازارهایی  ،که خدمات دهندگان یا رقبای کمتری در آن بازار حضور دارند است

که رقبا یا خدمات دهندگان زیادی در آن حضور دارند و عرصه رقابت برا ی شما به 

عنوان یك شرکت خدماتی بسیار تنگ باشد. این امر مستلزم یافتن آنچه که شما 

قبل از هر اقدامی برای  بازاریابی لذا تحقیقات بازار و باشدمیدر آن بهترین هستید 

 .شودمیشما تجویز 

  خوب آوازه و شهرت -4-6-7

این بسیار ضرروی است  .رونق کسب و کار بستگی به عملكرد خوب شرکت دارد

که شهرت خوبی برای خدمات شرکت فراهم گردد که برای رسیدن به آن توجه به 

 دو نكته حائز اهمیت است

 محصولت با کیفیت  -1

 خدمات عالی و منحصر بفرد   -2
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  مختلف هاینمایشگاه در مشاركت -4-6-8

و یا برگزاری آن است  هانمایشگاه، شرکت یافتن در بازاریابی هایروشیكی از 

رقبا، لمس دانش و فناوری  بازاریابی هایروشکه به علل مختلف، از جمله: شناخت 

گذاردن پیشرفتهای صنعتی و اقتصادی و نیز به نمایش  روز جهان، مبادله اطالعات،

. گیردآداب و سنن فرهنگی و اجتماعی و سایر عوامل مرتبط، مورد استفاده قرار می

ی سكویی مناسب برای برندینگ و رسیدن به حسن شهرت در مدت هانمایشگاه

 .زمان کوتاه است

  داشتن ابتكار -4-6-9

آوری همگام کنید.از ین تغییرات فنه طور مداوم با آخرنوآوری کنید و خود را ب

نوآوری را  استفاده نمایید. هاآننوآوری برای بهبود محصوالت و شهرت 

نوآوری  توزیع و غیره اعمال نمایید. ،مشتری خدمات به ،تبلیغات ،گذاری قیمت در

به شما در  توانندمیاستخدام کسانی که  ،جدید در انجام کارها هایروشدر اعمال 

 .وری عملیات کمك نمایندکیفیت محصوالت و خدمات و بهبود بهره

 بودن گرا وظیفه -4-6-10

پرسنل شما باید وظایف خود را به خوبی بدانند و هر کدام به موقع نقش خود 

ت طلب کنید تفویض اختیار نموده و در ازای آن عملكرد مثبرا به درستی ایفا کنند. 

 وری به شدت اجتناب نمایید.و از فرآیند مدیر مح

یك تیم اجرایی و  ،، یك تیم قوی روابط عمومیبازاریابی یك استراتژی موفق

بسیار برای ارتقای جایگاه  توانندمیورزیده  فروش عملیاتی مهندسی و یك بخش
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ها یك شرکت در سطح بازار موثر باشند اما حائز توجه است که همه این تیم

 .شی خواهند بودو سرپرستی یك فرد توانمند دارای قدرت و اثربخ مدیریت با

 

 

 

 كردن جستجو اینترنت در -4-6-11

دستیابی به اطالعات  ،هاآنو شناسایی  مشتریان کی از راه های رسیدن به

به تدریج به ایجاد یك پایگاه داده  تواندمیتماس آن ها از طریق اینترنت است که 

ها از ایمیل ها و اطالعات تماس دیگران منجر شود. البته به یاد داشته باشید ارسال 

ایمیل ناخواسته هم تبعاتی دارد. فراموش نكنید که : اینترنت ابزاری است که زندگی 

 .ما را بیش از این از حضور خودش متاثر خواهد

 كردن توجه مشتریان نیازهای به -4-6-12

خود گوش فرا  مشتریان اگر شما به .خود گوش فرا دهید مشتریان به نیازهای

به شما وفادار  مشتریان ،را بدست آورید هاآنتوجه کنید و اعتماد  هاآندهید و به 

کم هزینه ترین و در عین حال موثرترین  مشتریان خواهند ماند. توصیه های شخصی

 .برای کسب و کار شماست یابیبازار استراتژی

 كه مهندسی و فنی خدمات ییهاشركت برای سازی صنعتی -4-6-13

 دارند را تكنولوژی و پتانسیل این

ارائه برخی یكی دیگر از راه های افزایش تولید و بهره وری صنعتی سازی در  

ساز توسعه انبوه در کشورهای در حالبرای مثال هست.  از خدمات فنی و مهندسی

مان چهار یا پنج طبقه و با ختخود را از قرار دادن تعدادی سا سازیبزرگ کار انیوه
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ابتدایی انجام می دهند، در حالی که در روش صنعتی  هایروشهمان مصالح بومی و 

سازی یك شرکت ساختمانی در مدت زمان کوتاه و با رعایت کامل استانداردهای 

بدون اینكه  تولید کند، تواندمینی را تاسیساتی و سازه ای هزاران واحد ساختما

 .مصالحی را تلف و یا زمانی را تلف کنند

خدمات را مهندسی وار نفروشید، خدمات را هنرمندانه  -4-6-14 

 بازاریابی كنید

فروش خدمات فرایندی طوالنی و رفت و برگشتی و بسیار پیچیده است و 

مشتری میاید، قیمت و دقیقاً عكس فروش کاالست! درفروش کاال با تبلیغات 

کند و تمام! یا فروختید یا نه! ولی درفروش خدمت مشخصات فنی کاال را مقایسه می

ی های همهها و ارزشمشخصات فنی به تعداد موهای سر شما و به تعداد حساسیت

های دنیاست! یعنی مشخصات فنی خدمت تنها کمیت های فنی قابل اندازه آدم

ی، ظاهر، نوع بیان، سابقه عملكرد و هزار مولفه دیگر گیری نیست، بلكه خوش خلق

باشد. برای مثال، مشتری وابسته به فروشنده و عرضه کننده خدمت نیز مطرح می

خرد چون به شما اعتماد اگر از سیگار کشیدن شما بدش بیاد، خدمت شمارا نمی

 !کندنمی

دروغی هم بگید،  الی تند تند حرف زدنتان عادت دارید مبالغه کنید واگر البه

رود. حتی اگر فروشنده شود و میگردان میگویی رویمشتری با برچسب دروغ

های خریدار را به رخش خدمت، عادت به گستاخی یا پررو گری داشته باشد و عیب

داند اگر کاالیی را، مثل رود. چون مشتری میشود و میبكشد، مشتری فراری می

دانند نده آن ندارد! ولی مشتریان خدمات چون میلباس، بخرد دیگر نیازی به فروش

فروشنده چسبیده به خدمت است و قابل جداسازی از خدمت نیست و تا ابد یا تا 
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پایان ارائه خدمت باهم مخلوط هستند، لذا هم خدمت و هم فروشنده خدمت را 

 .کنندانتخاب می

فنی و خدماتی، فروش مهندسی وار هست! یعنی  یهاشرکتیكی از مشكالت 

بینند از او ارتباطی جهت فروش در جریان زندگی و کار روزانه هر فردی را که می

وصل  هاآنشماری به اهمیت بیشود ارتباطات کمخواهند و همین امر باعث میمی

ن افزاری الزم برای مستندسازی ایشود و چون وقت و نیرو و حتی زیرساخت نرم

ای سرپایی با مشتری ند جلسهتوانمیهای فروش را ندارند، لذا با سرعت تنها سرنخ

زدگی صورت شفاهی خود را معرفی کنند. مشتری هم که ذوقبروند و به

گوید سر کردن میبهبیند، برای دستهای سرتاپا فنی و ناکارآمد را میفروشنده

حتی در شرایط  !رو پیدا کنسیاه کنیم! یعنی نخودپروپوزالی دهید و خبرتان می

وقتی مشتری وصل شده، نسبت به خدمت مثبت است ولی ریسك یا کار  ،خوب

گوید رزومه خود را بدهید تا در کند، مینابلدی شمارا درفروش احساس می

مدیره که همین فردا هست مطرح کنم! کامالً شفاف است که هیچ هیئت

جوری یك موضوع جدید را بررسی و مطرح ای بدون هماهنگی و همینمدیرههیئت

نظران در سازمان خود کند! و این شرایط یعنی رابط ما میخواهد با دیگر صاحبنمی

مدیره در خواهد با مطرح کردن رزومه شما به چند عضو هیئتهماهنگی کند و می

 !حاشیه جلسه، برآوردی داشته باشد که آیا این پیشنهاد برنده است و یا بازنده

ها شود! با این نوع مشتریاینجا توانمندی مدیر برندینگ و بازاریابی مطرح می

 یرخورد کرد و با ارسال رزومه شرکت نباید به دام ِتلهب وار مهندسی و اینباید رزومه

 را سازمان نفعانذی باحوصله، فرایندی در باید بلكه. بیافتیم مشتری سوختن

 .آوریم دست به را هاآن اداعتم تكبهتك جلسات در و بشناسیم
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سوزند و شود تعداد مشتریانی که میرفتار مهندسی وار درفروش باعث می

دهند خیلی زیاد شود و متأسفانه در بازار کوچك کشور ما، بدنامی جواب نه به ما می

گریبان گیر شرکت شما شود. حداقل مزیت رفتار کیفی و تدریجی درفروش این 

گذاری خدمات خود بازخوردهای مفیدی برای اصالح قیمتاست، از مشتری اول 

 .کنیمگیریم و ارتباطات با مشتریان را حفظ میمی

ها درک کردن احساس، ارزش ییهروش خدمات، نیاز به رفتاری برپالذا برای ف

های مشتری های خود را به چشمهای مشتری دارید. باید از چشمو چهارچوب

خواهد و چه نیازی دارد. شاید این توانمندی خواندن یبدوزید و بخوانید که چه م

 .ذهن مشتری، بیشتری هنرمندی یك مدیر برند باشد، تا فروش
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به  هاسازمانافزایش بیكاری، جهانی ساختن کوچك سازی و همچنین الزام 

استراتژیك کانون توجهات را  هایفرصتپاسخگویی سریع به تغییرات تقاضا و خلق 

. در راستای بهره گیری از نقش موثر دهدمیبه سمت و سوی کارآفرینی سوق 

به عنوان صادارت کارآفرینی در رشد اقتصادی، صادرات خدمات فنی و مهندسی 

. در این راستا نیز مسئله صادرات باشدمیغیر نفتی از جایگاه ویژه ای برخوردار 

ها نهادهای دولتی و اجرایی با انجمنخدمات فنی و مهندسی، که با تعامل دو سویه 

با اختصاص   تواندمی ، گرددمی خدمات میسر  این  کننده صادر  یهاشرکتو 

 فصل پنجم    

 ،یو مهندس یصادرات خدمات فن

 ییو اشتغال زا ینیكارآفر
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در نرخ  ،نرخ رشد کار آفرینی و نیز نرخ رشد صادرات غیر نفتیسهم قابل قبولی از 

رشد اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد. بنابراین در راستای بهره گیری از نقش موثر 

کارآفرینی در رشد اقتصادی، برای اینكه امكان توفیق مستمر در زمینه صادرات 

، تجاری و سیاسی خدمات فنی و مهندسی بوجود آید، بایستی ساختارهای اقتصادی

کنونی بازارهای هدف در بین کشورهای منطقه و همچنین یافتن بازارهای پایدار 

 .برای ارتقای آینده صادرات این نوع خدمات مود توجه قرار گیرد

های به پاسخگویی سریع به تغییرات تقاضا و خلق فرصت هاناالزام سازم

دهد، به نحوی رینی سوق میاستراتژیك، کانون توجهات را به سمت و سوی کارآف

که توجه اندیشمندان بیش از پیش بر عوامل مؤثر بر ارتقای کارآفرینی معطوف 

سبب شده است که در  ،گردد. افزایش بیكاری، جهانی سازی کوچك سازیمی

هـا بـرای کـسب ها نفر بسوی کارآفرینی و شناخت فرصـتسراسر جهـان میلیون

کارآفرینی، موتور و نیروی محرک رشـد اقتـصادی  .وکارهـای جدیـد حرکت کنند

است ولی این درکـشورهاست. در کشورمان کمی دیر به این مهم پرداخته شده

ی آینده ای مناسب در ایـن د نوید دهندهتوانمیتوجـه همـراه بـا پیگیـری مستمر 

نقش گیری بهینه از مات فنی و مهندسی در راستای بهرهصادرات خد .عرصـه باشـد

ی از جایگاه موثر کارآفرینی بعنوان صادرات غیر نفتی و نقشی موثر در رشد اقتصاد

 . باشدمیای برخوردار ویژه

ابتدا کارآفرینی و نقش دولت در این زمینه را تشریح و سپس رابطه بین 

صادرات خدمات فنی و مهندسی، کارآفرینی و اشتغال از زوایای مختلف بررسی 

 گردد. می
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  (: خدمات فنی و مهندسی1-5شكل )

 كارآفرینی -5-1

های کارآفرینی فرایندی است که طی آن فردی به نام کارآفرین که گرایش

ی خـاص توانـایی دلیل داشتن دانش قبلی در یك حوزهشناختی خاصی دارد به 

تـشخیص یـك فرصت را می یابد و پس از ارزیابی و تشخیص ارزش تجاری آن، 

. با این تعریف کندمیمنابع و اطالعـات الزم برای بهره برداری از آن فرصت را کسب 

ی مهم در فرایند کارآفرینی هابخشپی برد که یكی از  توانمیاز کارآفرینی 

فرایند کارآفرینی از طریق شناسایی فرصت اتفاق است و در واقع شروع  «فرصت»

در حوزه مطالعات کارآفرینی، تعاریف متعددی از مفهوم کارآفرینی صورت  .افتـدمـی

ینی از طریق گردآوری یند ارزش آفرفرا"به عنوان  تواندمیگرفته است. کارآفرینی 

 . تعریف شود "اهفرصتمجموعه منحصر به فردی از منابع در راستای بهره برداری از 

، هافرصتضروری بر ای شناسایی  هایفعالیتاین فرایند مشتمل بر مجموعه ای از 
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مفهوم . باشدمییریت آن ها کسب منابع مورد نیاز و مد توسعه مفهوم کسب و کار و

پذیری و بیش فعالی در  : نوآوری، ریسكباشدمیکارآفرینی مشتمل بر سه جزء 

ه، بدیع و منحصر به فرد های خالقانحلاز جستجوی راهنوآوری عبارت است . رقابت

های جدید، محصوالت فرایندها و فناوری توانندمییل و نیازها. این راه حلها برای مسا

و یا خدمات جدید باشند. ریسك پذیری، تمایل افراد جهت تخصیص دادن منابع 

پیروزی وجود دارد. ی است که در آن ها شانس منطقی برای شكست یا هایفرصتبه 

قابل مدیریت و قابل محاسبه هستند. بیش فعالی در رقابت، با  الها معمواین ریسك

هر  . انجام اقدامات ضرور ی بر ای محقق ساختن ایده های کارآفرینانه سروکار دارد

نی دارد که توانایی شناسایی جامعه و هر شرکت موفق افراد کلیدی و یا کارآفرینا

زم برای برآوردن نیازهای ال دست آوردن منابع اقتصادی، فنی و انسانیها و به فرصت

بسیاری از پژوهشگران بر اهمیت . جدید و نیازهای موجود بهتر را دارا هستند

شومپیتر . تأکید کرده اند هاشرکتکارآفرینی در ایجاد ثروت و توسعه جامعه و 

ند که در آن کارآفرین به می دا"تخریب خالق " کارآفرینی را به عنوان یك فرایند

موجود در  هایروشطور مستمر به جایگزین نمودن یا کنار گذاشتن محصوالت و 

کارآفرینانه، پیامد  هایفعالیت. کندمیجدید اقدام  هایروشتولید، با محصوالت و 

ها، و نتیجه این بررسی باشندمیها در سطوح مختلف سازمان تعامل افراد و گروه

 .باشدمیمفهوم سازی کارآفرینی به عنوان یك پدیده در سطح سازمان یا شرکت 

 

 دولت و توسعه كارآفرینی  -5-1-1

ی است و منابع مـالی را بـر توسـعههای متعددی تأثیر دولت، سیپژوهش

 کـارآفرینی روشن کـرده و عناصـر محـیط خـارجی شـامل سیاسـت، پیچیـدگی،

 .کندمیهـای کارآفرینانـه قلمـداد الشچگی و تغییـر را تأثیرگـذار بـر بخشـند

زم است و الامروزه کارآفرینی برای رشد و ایجاد فضای سالم اقتصادی در جامعه 
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کارآفرینی فرآیند نوآوری، . نقش آن در پایداری و ثبات اقتصادی تایید شده است

ار عامل فرد، محیط، سازمان خلق و تأسیس یك کسب و کار جدید است که از چه

و فرآیند تأثیر می پذیرد. همچنین شبكه های مختلف همكاری بر توسعه کارآفرینی 

های کارآفرینی نشان داده است که پژوهش .کنندمیموثر هستند و از آن پشتیبانی 

اجتماعی،قانونی، سیاسی و فناوری  -عوامل و شرایط محیطی مثل عوامل فرهنگی 

سوتاریس معتقد اسـت کـه مشـوق . یا منفی بر توسعه کارآفرینی دارندتأثیر مثبت و 

تولیدی  یهاشرکتاهمیـت را در ارتبـاط بـا نوآوری در  هـای مـالی بـیش تـرین

 هایفعالیتکارآفرینانه فراتر از  هایفعالیتهمچنـین بـه گفتـه ی شومپیتر . دارند

اغلـب کشـورهای جهـان اقـدامات و در . باشدمیعادی بـه تـأمین مـالی وابسـته 

  .انـدراهكارهـای مختلفی را برای توسعه ی کارآفرینی شناسایی و اجرا کرده

مختلفی انجام میشود، که از  هایحمایتدر ترکیـه بـرای توسعه ی کارآفرینی 

های مالیاتی به مشوق توانمیی ساختاری قرار دارند در زمینـه هک هاآنجمله ی 

هـای اداری بـه ی حمایتسب وکارهای کوچـك و متوسط، ارائهبرای کمختلف 

ی ، تأسیس/ ایجاد بانك ویژههاشرکتمنظـور کـاهش فر اینـدهای اداری ثبـت 

هـای مـالی بــه صــورت یارانــه کسب وکارهای کوچك و متوسط، ارایه ی حمایت

در . اشــاره کــرد ت و تجهیــزاتالای و وام در زمینــه ی خریــد ماشــین آ

ی کـارآفرینی و نهادهای متولی توسعه هاآنکشور اندونزی مواردی مانند ایجاد سازم

هـای مشـاوره ی کسـب و کسـب وکارهـای کوچـك و متوسـط، ایجـاد کلینیـك

های فناوری توسط دولت وکارهـای کوچك و متوسط و ایجاد مراکز رشد و پارک

های صـنعتی مجارستان از راهكارهایی مانند ایجاد پارکدر کشور است. انجام شـده 

در زمینه ی ایجاد و  در سـطح منطقـه ای، ساده سازی قوانین و مقررات اداری

توسعه ی کسب وکارهای کوچـك و متوسط، ارایـه ی حمایـت مـالی در قالـب 

ی ب وکارهـای کوچك و متوسط، ارایـهیارانـه و وام، صـندوق ضـمانت کسـ
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درصـد واحدهایی که  100هـای قـانونی و مالیـاتی از جملـه معافیـت یـتحما

در کشور چین . تشان را به خارج از کشور صادر کنند، استفاده شده اسـتالمحصو

قانونی و مالیاتی در قالـب معافیـت هـا، تخفیـف هـا و مشـوق  هایحمایتارایه ی 

اداری در سـطح دولـت مرکـزی و  هایحمایتهـای مالیـاتی، ارایـه ی خـدمات و 

های محلی از جمله تغییر نظـام هـا و رویـه هـای ثبـت کسـب وکارهـای حكومت

کارها و افـزایش ها و مراحل اداری ثبت کسب وکوچـك و متوسط، کاهش ضرورت

ی ایـن خـدمات از جملـه راهكارهـای های اداری ارایه دهندهکـارایی در نظـام

ران در چند دهه گذشته سیاست گذا. فرینی در ایـن کشور استتوسـعه ی کـارآ

اند تا خط مشی های کارآفرینی را برای رشد دولت، در جوامع مختلف کوشیده

هایی هستند که اقتصادی تدوین کنند. خط مشی های دولتی، قوانین و استراتژی

ره تدوین اداری و غی ،دولت برای هدایت و مدیریت برنامه های اقتصادی، اجتماعی

عبارتست  کنندمیهایی که سیاست گذاران دولتی تدوین ط مشی. اهداف خکندمی

  : از

 تشویق افراد به کارآفرینی و خوداشتغالی 

قبل از شروع، مرحله شروع و مرحله )کمك به کارآفرینان در فرآیند کارآفرینی 

  (رشد

 های جدید برای کارآفرینان و آموزش مهارت هافرصتخلق 

های دولت برای توسعه کارآفرینی رنامهها و ببرخی از مهمترین خط مشی

سازی های مالیاتی، سادهن قوانین و مقررات مرتبط، خط مشیعبارتند از: تدوی

ع ال، ارتقاء کارآفرینی و آموزش، اطمالی و اعطای وام هایحمایتمراحل اداری،

تجربه کشورهای موفق  الزم هایرسانی و مشاوره به کارآفرینان و ایجاد زیرساخت

نیز نقش مهم  (مانند ایتالیا)و کشورهای صنعتی ( مانند تایوان)در حال توسعه 
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های دولت در این کشورها، خط مشی ها وبرنامه. دهدها را در توسعه نشان میدولت

 .کارآفرینی کمك شایانی کرده است هایفعالیتبه توسعه 

 عرضه كارآفرینی  -5-1-1-1

ی کارآفرینی تاثیر مستقیم هافرصتمداخله دولت بر نوع، تعداد و دسترسی به 

این خط مشی شامل خط مشی درآمدی و خط مشی هایی برای تشویق،  .دارد

 . توسعه تكنولوژی یا خط مشی رقابت ومقررات تاسیس شرکت است

 تقاضای كارآفرینی  -5-1-1-2

ینان بالقوه دارد. این خط مشی مداخله دولت تاثیر مستقیم بر تقاضای کارآفر

های مالی و غیره ای، کمكشامل خط مشی مهاجرت، خط مشی توسعه منطقه

. دسترسی به دانش و منابع مالی برای کارآفرینان بالقوه هدف از مداخله شودمی

اطالعاتی و مالی دولت، غلبه بر شكاف دانش و مشكالت مالی از طریق افزایش منابع 

مخاطره آمیز و همچنین  هایفعالیتها با تشویق بازار سرمایه به است. این خط مشی

را مهیا و آموزش کارآفرینی  (مشاوره) حمایت مالی مستقیم، اطالعات تجاری مرتبط

 .کنندمیرا در مدارس فراهم 

 های كارآفرینانه در فرهنگشكل دهی ارزش -5-1-1-3

و با  شودمیمداخله دولت منجر به شكل دادن ذهنیت مثبت از کارآفرینی 

ها به شی و توجه به کارآفرینی در رسانهمعرفی اصول کارآفرینی در سیستم آموز

ای از سوی ها به ایفای نقش گستردهمی پردازد. این مجموعه از خط مشیاین مهم 

 .شودمیهای فرهنگی یدولت نیازمند است و شامل سیستم آموزشی و همپوشان
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 تقویت ریسک پذیری  -5-1-1-4

گیری افراد اری بر فرایند تصمیمبرای کارآفرینی مداخله دولت در جهت تاثیرگذ

های شغلی آنان است. این خط مشی ها عبارتند از: خط مشی مالیاتی و انتخاب

افزایش )قوانین استخدامی بازارکار  (تاثیر بر درآمد کسب وکار تامین اجتماعی)

و خط مشی  (انعطاف پذیری کسب وکار و شروع یا ادامه یك کسب وکار

 .ورشكستگی

 هادولت و تامین مالی پروژه -5-1-1-5

 مورد در مسأله این و است مهمی موضوع صادراتی هایهپروژ مالی تأمین

 از .است برخوردار باالتری اهمیت از دارد، باالیی که ریسك مهندسی و فنی خدمات

 موظف دولت برنامه، این قانون 27 تبصره که براساس توسعه دوم برنامه تصویب زمان

 روند این ادامه با و شد مهندسی و فنی خدمات صادرکنندگان به تسهیالت ارایه به

 همواره خدمات گونه این صادرات موضوع سوم، برنامه قانون 116ماده  در حمایتی

 این که در مؤثری تمهیدات و ایبیمه بانكی، تسهیالت است. گرفته قرار تأکید مورد

 ضمانت صندوق صادرات، توسعه بانك تجارت، توسعه سازمان طریق از راستا

 نامهدربر کنند.می تأیید را موضوع این گرفته صورت ی مرتبطهاناسازم و صادرات

 تأمین و صادرات توسعه راستای در راهكارهایی به برنامه قانون از موادی هم چهارم

جمله  از مختلفی هایروش حاضر، حال در .شد اندیشیده خدمات گونه این مالی

 گردان، خود مالی تأمین فروشنده، و خریدار اعتبار صادرات، برای اعتباری تسهیالت

 مهندسی و فنی خدمات صادرات هایپروژه مالی تأمین بك برای بای و گذاریسرمایه

 و ارزی ذخیره صندوق بانكی، نظام عهده بر مهم این ما کشور در شوند.می اعِمال

 موارد نظیر هاییروش عالوه، به است. شده نهاده دولت هایهبودج مصوب اعتبارات

 هستند: دخیل مختلف هایطرح مالی تأمین در هم زیر
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 و عمرانی هایبودجه) دولت مستقیم کرد هزینه و داخلی منابع از استفاده (1

 )درآمدها

 )خارجی استقراض یا و خلیدا( دولت استقراض (2

  متقابل بیع قراردادهای (3

 برداری بهره و ساخت قراردادهای (4

 مدنی مشارکت (5

 خصوصی همان یا داخلی بخش شامل(غیردولتی  مستقیم گذاری سرمایه (6

 )خارجی بخش و سازی

 به – صادرات مالی تأمین هایشیوه که هاییآسیب و هاچالش به نگاهی با

 که دریافت توانمی دارند، دنبال به – مهندسی و فنی خدمات صادرات خصوص

 بانكی نظام .شودمی احساس مذکور هایروش کلیتّ در تغییراتی اعِمال ضرورت

 کند،می تأمین را مذکور هایپروژه نیاز مورد منابع از توجهی قابل بخش که ما کشور

 .کندمی سنگینی وثایق اخذ به اقدام سرمایه بازگشت از اطمینان منظور ایجاد به

 بازارهای مشكالت از ناشی که هاگذاریسرمایه نوع این غالب ریسك به توجه با

 تواننمی را وثایق نوع این بوده، کشورمان سیاسی موقعیت بر هاتحریم آثار و هدف

 خودی به ما کشور در بانكی هایفعالیت ریسك که این بر مضاف دانست. غیرطبیعی

 و بوروکراتیك مشكالت آن، از گذشته است. برخوردار باالیی نسبتا سطح از خود

 مشتریان سنجی اعتبار روند همچنین و تسهیالت دریافت مسیر در اداری موجود

 در کشور یهابانك بود. خواهد علت بر مزید باشد،می برزمان ایپروسه خود که

 دریافت مدت طول در شده ارایه وثایق کردن بیمه به را گذاران وثیقه اوقات بسیاری

 منوط بانك در باال گذاری سپرده به را تسهیالت دریافت کنند،می مكلف تسهیالت

 کنند.می ملزم LC گشایش برای نقدی گذاری سپرده به را هاشرکت و نمایندمی

 تسهیالت پرداخت شرایط بودن متفاوت مسایلی همچون همراه به را مشكالت این
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 از تسهیالت ارایه رابطه با در هابانك محدود رسانی اطالع و مختلف هایبانك در

 مالی تأمین بحث در بانكی نظام هایچالش عمده توانمی ارزی، سپرده محل

 دنیا پیشرفته کشورهای در .دانست کشور در مهندسی و فنی صادرات خدمات

 مبنای بر مهندسی، خدمات نوع از خدماتی هایپروژه مالی تأمین قراردادهای

 منابع بین طرفه دو ارتباطی در امر این که گیردمی انجام ه پروژ اجرای در مشارکت

 .باشدمی طرفین سود کننده تضمین تخصص، و مالی

 به هستند، برسرمایه بسیار مهندسی و فنی خدمات که نكنیم فراموش

 انسانی نیروی نوع از هاآن در فعال انسانی دارند، نیروی نیاز پیچیده هایتكنولوژی

 ناپذیری جبران اثرات توانندمی هاآن احتمالی خسارات است، باال دستمزد با و ماهر

 عوامل این مجموعه است. پرُهزینه بسیار خدمات گونه این بازاریابی و کنند وارد

 حضور نیازمند که است اینجا شد. میدان این وارد راحتی به شوند نتوانمی باعث

 مهم این متعددی قانونی مواد حاضر، حال در هستیم. بانكی سیستم و دولت فعال

 کشور، کل سنواتی بودجه قوانین نظیر مواردی به توانمی که اندکرده تضمین را

 تأمین نامه آیین و دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون 65 ماده نامه آیین

 این به اختصاصی اعتبارات موجود، قوانین کرد. اشاره خدمات و کاال صادرات مالی

 برای نیاز مورد اعتبارات گردش، در سرمایه اعتبار همچون مواردی مبنای بر را امر

 اعتبارات ها،طرح هایهزینه تأمین مدت کوتاه اعتبارات ای،توسعه هایطرح اجرای

 بندیتقسیم زیربنایی هایطرح اعتبارات و ایسرمایه عمده تجهیزات و قطعات خرید

 و تولیدی مهندسی فنی، توان سازی حداکثر قانون 4 ماده اساس بر نمایند.می

 و ایرانی هایشرکت از حمایت به موظف کانال سه از مرکزی بانك کشور، صنعتی

 از: عبارتند که است قانون این موضوع خدمات ارایه و تولید توان ارتقای

 در تجاری هایبانك توسط اعتبار گشایش مجوز صدور یا و اعتبار گشایش (1

 اجرایی هایهدستگا ارزی تسهیالت و سنواتی هایبودجه قوانین چارچوب
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 و هامناقصه برای مؤسسات، و هاشرکت نیاز مورد ههای نام ضمانت صدور (2

 وزیران هیأت مصوبات اساس بر قانون این موضوع قراردادهای

 توسط که ارزی از مستقیم استفاده اجازه صدور و ارزی حساب افتتاح (3

 ساختمانی پیمانكاری یا مشاور مهندسی یهاشرکت و مؤسسات

 ارزی قراردادهای و هانامدرپی داخلی فنی تجهیزاتی، بازرسی تأسیساتی،

 یا دولتی بخش قراردادهای و هاناپیم از اعم مربوط ریالی–  ارزی یا

 .وزیران هیأت مصوبات رعایت با آیدمی دست به غیردولتی

 خدمات صادرات و ریسک -5-1-1-5-1

 ریسك بازگشت مهندسی، و فنی هایپروژه مالی تأمین با رابطه در دیگر موضوع

 غالب وضعیت به نگاهی با کند.می تشدید ها راچالش که این امر استسرمایه

 دریافت توانراحتی می به شوند،می محسوب ایرانی خدمات میزبان که کشورهایی

 روابط حوزه در خصوص به کشورها این در موجود مشكالت و سیاسی مسایل که

 تضمین به نیاز است، داده قرار هدف مورد را خدمات نوع این حدودی تا که المللبین

 با صادرات ضمانت صندوق حاضر، حال در کند.می گوشزد را هاپروژه و خدمات

 مهمی نقش اندشده خارج کشور از زمینه این در که هاییسرمایه سود و اصل تضمین

 ذخایر از بخشی اختصاص با است قادر صندوق این است. کرده ایفا خصوص این در

 مناقصات در که داخلی پیمانكاران هاینامه ضمانت پوشش برای کشور ارزی حساب

 عالوه، به آورد. فراهم را هافعالیت این نوع تضمین شرایط اند،شده برنده المللیبین

 خارجی کارفرمای که امر این به توجه با و نشده برطرف هنوز هم ایبیمه مشكالت

 و صادرات ضمانت صندوق توسط موضوع این ندارد، تعهدی پیمانكار بیمه ابردربر

 .است شده برطرف حدودی تا صندوق توسط کار قرارداد تضمین
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 راهكارها -5-1-1-5-2

 اعم مالی تأمین مختلف هایحوزه هایچالش باید بانكی سیستم راستا این در

 تسهیالت، کنندگان دریافت از تضمین اخذ و وثیقه حوزه به مربوط مسایل از

 موانع ها، بانك رسانی اطالع مشكالت بانكی، سیستم ریسك با مرتبط چالشهای

 تسهیالت در تنوع عدم به مربوط مشكالت و مشتریان سنجی اعتبار مسایل قانونی،

 قرار اقدام و ارزیابی مورد حمایتی قوانین قالب در و نموده بندی طبقه را اعطایی

 :از عبارتند اقدامات این مهمترین از برخی دهد.

 ملكی وثایق خصوص بهوثایق،  دریافت به مربوط مقررات و قوانین اصالح  

 صادرکنندگان از

 صادرکنندگان پذیری رقابت ارتقای راستای در بانكی بهره هاینرخ اصالح 

 داخلی

 قراردادها و تسهیالت بین بانكی ارتباط ایجاد 

 و فنی خدمات زمینه در صادرات ضمانت صندوق حمایتی نقش تقویت 

 مهندسی

 وجوه انتقال هایهزینه کاهش و هدف کشورهای های بانك با ارتباط تقویت 

 بانكی

 هابانك سوی از اسناد و مدارک بررسی زمان کاهش 

 صورت تنزیل و مهندسی و فنی خدمات صادرکنندگان مطالبات خرید پیش 

 المللیبین متعارف هاینرخ با کارفرمایان توسط شده تأیید هایوضعیت

 هابانك توسط

 و الزام بدون گردش در سرمایه و فروشنده اعتبار قالب در تسهیالت اعطای 

 االمكان حتی ساده؛ وثایق اخذ با و صادراتی اسنادی اعتبار گشایش شرط

 .سفته

www.takbook.com



 ییو اشتغال زا ینیکارآفر ،یو مهندس یصادرات خدمات فن - پنجمفصل 

 

145 

 رابطه كارآفرینی و صادرات خدمات فنی و مهندسی -5-1-2

فنی و مهندسی صادرات خدمات فنی ومهندسی نه تنها به صادرات خدمات 

بلكه اهمیت  عنوان یكی از اقالم صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی تاثیرگذار است،

به عبارت . شودمیآن در ارتقای قابلیت های فنی و تكنولوژی بسیار با اهمیت تلقی 

نه تنها صادرات افزایش یابد،  شودمیدیگر صادرات خدمات فنی ومهندسی موجب 

وری وری در بخش خدمات فنی و مهندسی و اثر آن بر بهرهبلكه از طریق رشد بهره

امروزه رشد صادرات برای دولت  .موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد ،هابخشسایر 

تقریباً در تمام کشورهای در حال  .ها به منزله کلیدی برای بازآفرینی اقتصاد است

عه، موضوع توسعه صادرات در رأس اولویت ها و سیاست گذاری های دولت قرار توس

دارد همچنان که آگاهی و توجه به اهمیت موضوع صادرات در کشورهای توسعه 

یافته نیز وجود دارد. تجارت خدمات طی چند دهه اخیر، به ویژه در کشورهای در 

وه بر توسعه الخدمات عصادرات  .حال توسعه دارای روندی رو به رشد بوده است

یی، باعث اشتغال زایی، بهبود تراز تجاری و رشد اقتصادی کشورها بخش کاال

. طی چند دهه اخیر سهم فزاینده تجارت خدمات، به ویژه در بین کشورهای شودمی

المللی در این حوزه، در ت بینالنشان دهنده اهمیت روزافزون مباد درحال توسعه،

است. این بخش به علت تأثیر گذاری بر فرآیند تولید،  ییالکا کنار تجارت بخش

ا مانند هاز کشورها در مقایسه با سایر بخشاشتغال و توسعه اقتصادی برای بسیاری 

صادرات خدمات در جهان از  صنعت از اهمیتی خاص برخوردار است.و کشاورزی 

میلیارد  5250به  1980عات آنكتاد در سال براساس آمار و اطالالر میلیارد د 391

افزایش یافته است. طی دوره یادشده صادرات خدمات بیش از  2017ر در سال الد

کشورهای نماید ای زیر مشاهده میههمانطور که در شكل است. برابر شده 13 /4

آمریكا، انگلیس، آلمان و فرانسه، بزرگترین صادرکنندگان خدمات در جهان طی 
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ت خدمات نیز از سوی کشورهای آمریكا، چین، اند. بیشترین واردابوده 2017سال 

 .آلمان و فرانسه انجام شده است

 

 بزرگترین صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی جهان (: 2-5شكل )

 

 بزرگترین واردکننذگان خدمات فنی و مهندسی جهان (: 3-5شكل )
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 71همچنین با استناد به آمارهای بانك جهانی ناخالص داخلی جهان برابر با 

درصد  26درصد بوده است. این در حالی بوده که در این سال، سهم بخش صنعت 

درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تشكیل داده  3و سهم بخش کشاورزی تنها 

های وان یكی از زیربخشمهندسی، به عن است. در این راستا، صادرات خدمات فنی و

به طور مستقیم بخشی از نیازهای ارزی کشور را  تواندمیه بر آنكه الوخدمات، ع

یی به الاز طریق توسعه صادرات کا تواندمیبرآورده کند، به طور غیرمستقیم نیز 

بهبود وضعیت درآمدهای ارزی کشور در راستای بهبود تراز تجاری، اشتغال زایی 

رشد اقتصادی کمك کند. از سوی دیگر، به نظر می رسد یكی از مولد و پایدار و 

الملل، به توانایی ایران در صدور خدمات، عوامل مهم در تعامل سازنده با اقتصاد بین

 بنابراین، .به ویژه خدمات فنی و مهندسی به بازارهای جهانی و منطقه بستگی دارد

ت و مزیت های نسبی بخش شناسایی بازارهای منطقه با عنایت به عملكرد صادرا

صادرات خدمات فنی و مهندسی، به همراه عوامل مؤثر در توسعه صادرات این بخش 

های تجاری با شرکای تجاری چشم انداز روشن تری را برای توسعه سیاست تواندمی

 به دنبال داشته باشد. 

ار به را واد هاسازمانو تغییرات فزاینده در محیط،  هاسازمانرقابت شدید بین 

عامل اساسی برای . نمایدنوآوری مستمر در راستای دستیابی به اهدافشان می

، منابع هاسازمانافزایش توان رقابت پذیری، نوآوری و کسب مزیت رقابتی توسط 

ایی نظیر ارزش آفرینی،کمیابی و هدارا بودن ویژگی انسانی میباشد. این منبع با

 .آوردها فراهم مینهای سازماابلیتدشواری تقلید، زمینه را برای بهبود ق

ه در بازارهای جهانی، در هر های عمدبا توجه به سرعت زیاد گسترش قطب

گیری ی که پایگاه های حضور و تسلط بر بازار از دست داده شود، بازپساعرصه

بسیار دشوار و در مواردی ناممكن خواهد بود و این در حالی است که سیاست  هاآن

اندرکار مختلف که به نحوی از انحاء در این بخش دست یهاشرکتگذاران اغلب 
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ت یا خدمات خود را یكی پس از دیگری ال، سهل انگارانه بازارهای محصوباشندمی

متاسفانه عدم استفاده صحیح و بهینه از . نماینداز دست داده و به رقبا واگذار می

خدمات متخصصین و اهل فن در رابطه با صادرات و توسعه آن در بخش خدمات 

فنی و مهندسی، همچنین عدم توجه به مراکز علمی و تخصصی در این زمینه، منجر 

به واکنش هایی منفعالنه در بازارهای بالقو های نظیر کشورهای آسیای میانه، آفریقا، 

در حالی که کشورهایی با . ه خلیج فارس و سایر کشورهای عربی، گردیده استحوز

پتانسیل بسیار پایین تر از کشور ما، با به کارگیری صحیح و به موقع از موارد فوق 

الذکر، به این بازارها وارد و جای پای خود را محكم نموده و حتی تصمیم به گسترش 

خدمات فنی و مهندسی به عنوان بخش مهمی  نفوذ خود در این بازارها دارند. صدور

 توانمیاز صادرات غیر نفتی کشور که به دلیل ایجاد ارزش افزوده قابل توجه آن، 

قابلیت  .نام مهمترین بخش را به آن داد از پیچیدگی های خاصی برخورداراست

 اشبكه سازی، شامل توانایی برای شناسایی و ایجاد ارتباط با دیگران زودتر از رقب

و هماهنگی  ( پیش فعالی(، ایجاد ارتباط براساس اعتماد متقابل )مهارت ارتباطی)

 به عنوان یك پورتفولیو هاآنو ادغام مجموعه ارتباطات سازمانی و مدیریت 

محققان معتقدند بازار عوامل برای شرکا کامل نیست و تعداد . است )هماهنگی(

پیش فعال  یهاشرکتدرنتیجه، . ستشرکا با دانش جدید و مكمل در بازار محدود ا

 توانندمیو  کنندمیاز مزیت پیشتازبودن استفاده  ،هاشرکتدر ایجاد ارتباط بادیگر 

براین . ایجاد اتحاد با شرکای بالقوه و جدید را پیش از رقبا قبضه کنند هایفرصت

پیش فعال به دانش جدید و مكمل بیشتر است  یهاشرکتاساس، امكان دسترسی 

های ارتباطی مهارتهمچنین، . یابدافزایش می هاآنی های کارآفرینانهو فعالیت

تحقیقات . احتمال رفتار فرصت طلبانه بین شرکا کاهش یابد شودمیشرکت موجب 

اطالعات در ز کاتالیزورهای اصلی ارایه ی دانش و ا ایجاد اعتماد یكی دهدمینشان 

درنتیجه، . همكاری هاست که در رفتار فرصت طلبانه ی دوطرف وجود دارد
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ی که توانایی ایجاد روابط غیررسمی و مبتنی براعتماد و تعهد متقابل با یهاشرکت

ها این دانش. برندكاری خود از دانش بیشتری بهره میدیگران را دارند، در روابط هم

ی های کارآفرینانههای جدید برای فعالیتایدهدر شناسایی و بهره برداری از 

درنهایت، هماهنگی و مدیریت د. مؤثرن هاشرکتسازمانی و پرکردن شكاف اطالعاتی 

های بهتر شكاف هاشرکت شودمیارتباطات سازمانی به عنوان یك پورتفولیو موجب 

عنوان کانالی دانشی خود را شناسایی کنند و هریك از پیوندهای بین سازمانی را به 

این امر نه تنها احتمال دوباره . برای پرکردن شكاف اطالعاتی شان درنظر بگیرند

، بلكه امكان استفاده از تمام دهدمیکاری و ایجاد گره های غیرضروری را کاهش 

شرکتی را در اختیار شرکت پتانسیل موجود در مجموعة پورتفلیوی پیوندهای بین 

سازی شرکت، امكان دسترسی های شبكهجموعة قابلیتدرنتیجه، م. گذاردمادر می

دهند که منبع اصلی شناسایی و بهره برداری به دانش جدید و مكمل را افزایش می

 .اندجدید کارآفرینانه هایفرصتاز 

 

  (: خدمات فنی و مهندسی4-5شكل )
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 اشتغال و خدمات فنی و مهندسی -5-2

 و گذارانسیاست اصلی هایدغدغه از اشتغال ایجاد و بیكاری با مبارزه مسئله

 برای است. یافته توسعه حتی و توسعه حال در کشورهای اکثر در گیرانتصمیم

 به مداخالتی کالن شكل در هم اشتغال ایجاد برای دیگر بیان به و بیكاری با مبارزه

 درون از هم و پذیردمی صورت کار بازار از خارج مختلف هایسیاست اعمال شكل

 یكی عنوان به شود.می اعمال ردهاییراهب و اقدامات اشتغال افزایش برای کار بازار

 به اقدام کشورها کار، نیروی عرضه مازاد به برای پاسخگویی مدتمیان هایبرنامه از

 صدور طریق از یا و مستقیم شكل در یا متقاضی کشورهای به کار نیروی اعزام

 .نمایندمی مهندسی و فنی خدمات

 صادرات، توسعه ارزآوری، طریق از دتوانمی مهندسی و فنی خدمات صدور

 هایهزینه کاهش داخل، در بیكاری کاهش نتیجه در و اشتغال ایجاد فناوری، انتقال

 مثبتی اثرات دارای آموزش و بیكاری بیمه همچون کار نیروی برای گرفته صورت

 .باشد کشور برای

 و فنی خدمات صدور طریق از اشتغال ایجاد مسئله کشورمان فعلی شرایط در

 شرایط در که چرا است. برخوردار قابل توجهی اهمیت از کشورها سایر به مهندسی

 ایجاد و پولی و مالی انقباضی هایسیاست اتخاذ با دولت یكسو از رکودی، تورم

 یكی عنوان به دیگر سوی از و است؛ گسیخته افسار تورم مهار دنبال به مالی انضباط

 اشتغال ایجاد و بیكاری گسترده با مبارزه دنبال به دولت کلیدی، و کالن اهداف از

 راهبرد یك بخش این از حمایتی و تشویقی سیاستهای اتخاذ شرایط این تحت است.

 فنی هایشرکت باالی توان از اوال که چرا است الذکرفوق اهداف به نیل برای اساسی

 استفادهبدون  موجود رکودی شرایط در که کشورمان پیمانكاری ویژه به مهندسی و

 برای توانمی مهندسی و فنی خدمات صدور طریق از ثانیا و شودمی استفاده مانده

www.takbook.com



 ییو اشتغال زا ینیکارآفر ،یو مهندس یصادرات خدمات فن - پنجمفصل 

 

151 

 یهافرصت هستند کردهتحصیل و جوان که کشورمان کار نیروی از ایعمده بخش

 .باشد داشته سوئی اثر داخلی تورم بر آنكه بدون کرد ایجاد شغلی نوین

با یادگیری از اشتباهات، بهبود مستمر توانایی خود، توانمند  توانندمی هاسازمان

های نوین به منظور ها و فناوریساختن مستمر کارکنان خود، بهره گیری از روش

انجام کار، اشاعه و تقویت فرهنگ تصمیم گیری مشارکتی و فراهم آوردن منابع و 

تقویت فرهنگ انطباق پذیری و در عات برای منابع انسانی شان، زمینه را برای الاط

با اتخاذ  هانانهایت تسهیل کارآفرینی فراهم آورند. مدیران منابع انسانی سازم

به ایجاد  توانندمیمدیریت منابع انسانی  هایسیستمابتكارات در هر کدام از زیر

پیشرفته  هایسیستمیری از گابتكاراتی نظیر بهره. فرهنگ نوآوری کمك کنند

نه، تشویقی و الهای گسترده و شایسته محور، جبران خدمات عادزشجذب، آمو

مدیریت عملكرد نتیجه محور با نگرشی بلندمدت و  هایسیستممبتنی بر عملكرد، 

اقداماتی از این دست، همگی سبب ایجاد فرهنگ حمایت از نوآوری و تشویق 

 خدمات فنی و مسأله صادرات. شوندمیکارکنان به انجام رفتارهای کارآفرینانه 

مهندسی دارای حوزه وسیع و متنوعی است که از انجام کارهای پیمانكاری و مشاوره 

 .شودمیای در کشورهای خارجی تا صدور نرم افزارهای مختلف را شامل 

بسترسازی برای صدور خدمات با تقویت و تجهیز زیرساخت ها در راستای کاهش  

برنامه ریزی شده برای جذب یح و هزینه مبادله، اتخاذ سیاست گذاری های صح

ای خارجی و افزایش سرمایه های داخلی، تعدیل قیمت ارز در جایگاه هسرمایه

واقعی خود و ارتقای درآمدهای مولد سرانه، از جمله موارد کلیدی است که باید با 

جدیت خاص برای تسریع در رشد صادرات خدمات و به طور خاص، خدمات فنی و 

های تجاری منطقه کوه حضور فعال ایران در بلوالارگیرد. به عمهندسی مد نظر قر

، آگاهی از شودمیبه افزایش بیشتر صادرات خدمات بینجامد. یادآوری  تواندمینیز 

های عملكرد صادراتی و مزیت نسبی شرکای تجاری پیش از تدوین موافقت نامه
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های تجاری بهتر کمك کند. از به اتخاذ سیاست تواندمیتجاری در حوزه صادرات، 

سوی دیگر، یافتن بازارهای پایدار برای ارتقای آینده صادرات خدمات به طور عام و 

صادرات فنی و مهندسی از مواردی است که باید در ترکیب بازارهای مقصد صادرات 

ایرانی مورد توجه قرار گیرد. در نظر گرفتن ساختارهای اقتصادی،  یهاشرکت

ی کنونی بازارهای هدف در بین کشورهای منطقه در مقایسه با سایر تجاری و سیاس

صادرکننده ایرانی کمك  یهاشرکتبازارها درکشورهای دیگر به رقابت پذیر شدن 

زیادی خواهد کرد. در این راستا، ارتقای آگاهی و ایجاد روابط تجاری سازنده با 

ویه نهادهای دولتی و اجرایی کشورهای دارای بازارهای پایدار و باثبات با تعامل دوس

صادرکننده خدمات فنی و مهندسی میسر است. این  یهاشرکتبا انجمن ها و 

 صادرات دیگر بخش های خدمات مانند حمل و نقل، تواندمیرویكرد مدیریتی 

چنین . ... را نیز تقویت کند گردشگری و مسافرت، بهداشت و درمان، آموزش و

باعث  هاآناز طریق تشویق کارکنان و ترغیب  توانندمی هاشرکتکه  شودمینتیجه 

نوآوری کنند و سپس به این افراد آزادی عمل  در جهت افزایش سود، هاآنشوند که 

( ریالدیوان سا)داده شود تا بتوانند بدون درگیری با قوانین و مقررات دست و پاگیر 

سرمایه گذاری بیشتر  چنین به نظر می رسد که با. طرح های خود را به اجرا درآورند

در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی و داشتن یك استراتژی ملی و همه 

چشم انداز خوبی در آینده برای صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور  ،جانبه

های بیشتر و روزافزون در زمینه آینده شاهد موفقیت امید است که در متصور باشد.

گیری بهینه از نقش موثر راستای بهرهصادرات خدمات فنی و مهندسی در 

 .باشیم ایرانکارآفرینی در 
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 پیش روی ایران هایفرصتبازار و  -3-5

 اقتصادی یهابخش ترین صرفه به مقرون و مهمترین از یكی خدمات بخش

 ظرفیت و گذاری سرمایه کمترین با را افزوده بیشترین ارزش دتوانمی که است

 تأثیر علت به ،کند. خدمات تأمین هابخش سایر به نسبت مالحظه قابل زاییاشتغال

 برای کاالیی بخش توسعه نیز و اقتصادی توسعه و اشتغال ،تولید فرآیند بر گذاری

 خاصی اهمیتی از صنعت و کشاورزی هایبخش دیگر با مقایسه در کشورها از بسیاری

 .است برخوردار

 صنایع از یكی عنوان به مهندسی و فنی خدمات صادرات اینكه به توجه با

 چرا ؛شودمی احساس آن به خاص توجه لزوم است مطرح جهان مهم و استراتژیك

 دنیا، توسعه درحال و شده صنعتی تازه پیشرفته کشورهای گروه سه هر در که

 ایجاد برکت به را خود فرهنگی حتی و اجتماعی ،اقتصادی هایپیشرفت از بسیاری

 این در صادرات سهم که بطوری اند آورده دست به صنعت این کارگیری به یا توسعه

 .شودمی محسوب کشورها یافتگی توسعه های شاخص مهمترین از یكی بخش

 نیاز با همراه دارد وجود مهندسی و فنی صدور خدمات در که ایارزش افزوده

 و است جهانی فرصت یك زیرساختی و عمرانی توسعه به جهانی اقتصاد روزافزون

 به مغتنم فرصتی است توجهی قابل انسانی هایسرمایه دارای که ایران کشور برای

 مندیبهره میزان مهندسی، و فنی خدمات صدور مدیریت و تدبیر با تا آید می حساب

 خصوصاً بخش این گسترش منافع لذا و دهد افزایش المللیبین هایفرصت از را خود

 امور اداره و نفت برای مناسب جایگزین عنوان به تواندمی جهانی بازارهای در

 .باشد کشور اقتصادی

 ویژه به جهان سطح در مهندسی و فنی خدمات گسترش به رو بازار به توجه با

 بخش این در که هاییتوانمندی به عنایت با نیز و خاورمیانه و آسیایی کشورهای در

 سوی از است. ناچیز بخش این صادرات از ایران سهم هنوز است نهفته ما کشور در
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 همسایه کشورهای از بسیاری با سیاسی بهبود به رو و مناسب روابط وجود دیگر،

 توجه لزوم فرهنگی، مشترکات و همجواری مزیت از برخورداری با توأم عراق خصوصاً

 .داردمی الزم را بالقوه بازار این به مهندسی و فنی خدمات صادرات رشد و ارتقا به

 و فنی خدمات بخش در متخصص نیروی از مندی بهره واسطه به ما کشور در

 از برخورداری قبیل از منطقه در نسبی مزایای از برخورداری و سو یك از مهندسی

 صادرات از حمایتی دولت های سیاست جغرافیایی، نزدیكی نیاز، مورد اولیه مواد

 و فنی های پروژه از بسیاری اولیه مصالح و مواد وجود مهندسی، و فنی خدمات

خدمات  صادرات بر عمده تأکید دیگر، سوی از پشتیبان( )صنایع کشور در مهندسی

 است. مهندسی و فنی

 صنایع در مختلف طرحهای اجرای و مهندسی و فنی توان عرضه امروزه

 هاآن اقتصادی روابط تحكیم و کشورها مبادالت در توجهی قابل نقش گوناگون،

 اقتصادی توسعه اصلی های ستون از یكی که مهندسی و فنی خدمات است. یافته

 منابع از بهینه استفاده با که است ییابزارها و ها روش از ای مجموعه است، کشورها

 خدمات و کاالها ارائه امكان انسانی، نیروی و اولیه مواد سرمایه، شامل تولید عوامل و

 در تواندمی مهندسی و فنی خدمات ارائه اینكه رغم . بهکندمی فراهم جامعه در را

 بیابد. راه دیگر کشورهای المللیبین بازارهای به یا و بماند محصور کشور یك مرز

پتانسیل جمهوری اسالمی در حوزه خدمات فنی و مهندسی بسیار باال است 

اما باید از این بخش حمایت شود و تالش شود تا ظرفیت های موجود کشور در 

ایران کارنامه درخشانی از سال  مهندسی استفاده شود.جهت صدور خدمات فنی و 

کشور مختلف  40های خدمات فنی و مهندسی در در اجرای پروژه 1396تا  1373

های خاورمیانه، آسیای میانه، آمریكای جنوبی، آفریقا و سایر مناطق دیگر در منطقه

 دهدمیا نشان بررسی ه... داشته است.   های ساختمان، راه، نیرو، صنعت ودر حوزه

ایران ظرفیت باشد.  داشته عمرانی هایپروژه کشور، 55حداقل در  تواندمیکه ایران 
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میلیارد دالر را دارا است که این تحقق  40صدور خدمات فنی و مهندسی به ارزش 

سی به صدور خدمات فنی و مهند .اقتصاد کشور را شكوفا کند تواندمیاین مسئله 

را فراهم  مهندس ایرانی میلیون 3زمینه اشتغال  تواندمیسایر کشورهای جهان 

 .سازد

 که هستند واقعیت این گویای ایران تجارت توسعة سازمان در موجود آمارهای

 اختیار در را خدمات المللیبین تجارت از درصد 80 از بیش یافته توسعه کشورهای

 تجارت از درصد 20 از کمتر زمینه این در توسعه درحال کشورهای سهم و دارند

 نقش بخش یافتن اهمیت و جهانی تجارت در خدمات تجارت حجم افزایش. است

 صادرات به صادرکنندگان روزافزون توجه موجب کشورها ملی اقتصاد در خدمات

 توانایی باید کشور خدمات صدور راهبرد رو، این از است. شده خدمات متفاوت انواع

 .باشد داشته را آن حفظ نهایتاً و بازار ایجاد و شناخت

 به نیافته توسعه کشورهای که دهدمی نشان موجود مدارک و اسناد بررسی

 اسالمی کنفرانس سازمان عضو کشورهای خاورمیانه، میانه، آسیای کشورهای ویژه

 هستند. ایران خدمات و کاالها بالقوه بازارهای مهمترین افریقایی کشورهای و

 و هدف بازارهای شناسایی بازار، شرایط از صادرکنندگان آگاهی افزایش بنابراین

 به که است اقداماتی جمله از خریداران به هاآن های توانمندی ها و قابلیت معرفی

 علمی تحلیل و خارجی گذاری سرمایه به مربوط مقررات و قوانین بررسی و مطالعه

 .دارد نیاز

 است. هدف بازارهای شناسایی صادرات، امر در موفقیت الزامات از یكی بنابراین،

 با ناگزیر المللیبین بازارهای به ورود برای هاشرکت آرمسترانگ و عقیده کاتلر به

 گرو در المللیبین بازارهای در هاآن موفقیت که هستند، رو روبه عمده تصمیم شش

 است: زیر موارد از یك هر در صحیح تصمیمات اتخاذ

 المللیبین بازار محیط بررسی . 1
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 المللیبین بازارهای در حضور خصوص در گیری . تصمیم2

 صادراتی هدف بازارهای انتخاب مورد در گیری . تصمیم3

 صادراتی هدف بازارهای به ورود راهبردهای . انتخاب4

 صادراتی هدف بازارهای به ورود نحوه مورد در گیری . تصمیم5

 بازاریابی بخش سازماندهی مورد در گیری . تصمیم6

 با آشنایی و محتمل المللیبین بازارهای شناسایی از پس هاشرکت نتیجه در

 انتخاب برای بازارها ترینجذاب انتخاب به نسبت بایست می بازار، هایمحیط

 .کنند اقدام هاآن به ورود راه همچنین انتخاب و ورود راهبردهای

 .است اهمیت دارای گوناگونی جهات از مناسب هدف بازارهای یا بازار شناسایی

 بنگاه یك شكست یا و موفقیت در اصلی عامل عنوان به تواندمی اقدام این اینكه اول

 اینكه، دوم باشد. مطرح جهانی، بازارهای به ورود مراحل اولین در مخصوصاً کشور، یا

 برنامه بنابراین، و است جهانی عرصة به ها فعالیت توسعة بر مقدم هدف بازار انتخاب

 که این سوم ،دهدمی قرار تأثیر تحت را کشور یا بنگاه هر خارجی بازاریابی های

 عرصة در ها بنگاه رقابتی راهبرد در کلیدی عنصر یك مناسب خارجی بازارهای

 بنگاه توانایی هدف بازارهای جغرافیایی موقعیت و ها ویژگی نهایت در و است جهانی

 .کندمی متأثر را خارجی عرصة در خود عملكرد کردن هماهنگ برای

بازارهای جذابی جهت صادرات خدمات فنی و مهندسی در مناطق مختلف 

جهان و بخصوص خاورمیانه وجود دارد. ایران توانایی صدور خدمات فنی و مهندسی 

باشند شامل باشد. کشورهایی که دارای بازار جذابی میخود به این مناطق را دارا می

ارمنستان، آذربایجان، ازبكستان، عمان، امارات متحده عربی، قطر، عراق، افغانستان، 

کویت، ترکمنستان، تاجیكستان، سوریه، قزاقستان، لبنان، پاکستان، هندوستان، 

 سعودی، عربستان سوئد، سریالنكا، مالزی، سنگاپور، چین، ونزئوال، بولیوی، استرالیا،

نجریه، کامرون، کنیا، اتیوپی،  الجزایر، اسپانیا، انگلستان، فرانسه، هلند، نروژ، بلژیك،
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 روسیه، دانمارک،اوگاندا، زیمباوه، آفریقای جنوبی، مصر، تانزانیا، ساحل عاج، تونس، 

 باشند.ژاپن می و تایلند امریكا، برزیل، ایرلند، آلمان، ایتالیا، کره، جمهوری

 فرصت دوران بازسازی سوریه و عراق -1-3-5

سوریه، فصل نوینی از حیات سیاسی در این دو با شكست داعش در عراق و 

دهد اهمیت دوران بازسازی چندان کشور آغاز شده است. تجربیات جهانی نشان می

ها در مرحله پای دولتها و مشكالت پیشرغم دشواریکمتر از دوره جنگ نیست. به

از جنگ المللی )همانند بازسازی آلمان و ژاپن پس بازسازی و نوسازی، تجربیات بین

انداز روشنی برای بازسازی دوم جهانی( هم بر این امر تاکید دارند که اگر چشم

های چندان دور با وجود همه زخمزده در آینده نهترسیم شود، کشورهای جنگ

 ها را جبران کنند.ماندگیتاریخی، خواهند توانست مشكالت و عقب

یه مستثنی نیستند و هر دو بر این اساس، دو کشور سوریه و عراق نیز از این رو

های آماری اند. بررسیهایی را برای بازسازی پس از جنگ شروع کردهدولت قدم

میلیارد دالر  500دهد برای بازسازی دو کشور عراق و سوریه به حدود نشان می

میلیارد دالر برای بازسازی سوریه(  400تا  388میلیارد دالر برای عراق و  100)

از است. مسلم است این رقم، بسیار چشمگیری بوده که با خود گذاری نیسرمایه

آالت توجهی از بازار کاالیی )از سیمان و گچ و در و پنجره گرفته تا ماشینحجم قابل

های ...( را در این کشورها ایجاد خواهد کرد. با این حال بررسی بسیار پیچیده و

کاالیی سوریه حدود سه درصد و دهد سهم ایران از نیاز فعلی بازار آماری نشان می

 درصد است. 13در عراق نیز با شرایط بهتری حدود 

جمله نیازهای  بر نیاز بازار دو کشور به کاال، بخش خدمات نیز از همچنین عالوه

دهد کل صادرات خدمات فنی نشان می هابررسیدو کشور در روند بازسازی است. 

لیارد دالر است که این رقم به احتمال می حدود یك 1396و مهندسی ایران در سال 
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قوی فقط حدود دو درصد از خدمات فنی و مهندسی مورد نیاز در دو کشور عراق 

بر صادرات کاالیی، در زمینه خدمات  شود. بر این اساس، عالوهو سوریه را شامل می

توجه، های بسیار قابلایرانی با وجود توانمندی یهاشرکتفنی و مهندسی نیز 

 لحاظ درآمدزایی کسب کنند.ای بهاند در سطح جهان و منطقه جایگاه ویژهانستهنتو

ملل متحد در امور آسیای  اجتماعی سازمان -برآوردهای کمیسیون اقتصادی

میلیون نفر کشته، ساله سوریه، نزدیك به نیمدهد در جنگ هفتغربی نشان می

ز به کشورهای دیگر پناهنده میلیون نفر نی 5.6میلیون نفر آواره و  6.1بیش از 

میلیارد دالر برآورد کرده  388اند. این کمیسیون هزینه بازسازی سوریه را شده

میلیارد دالر ذکر  410است، اما بشار اسد در گزارشی هزینه بازسازی سوریه را 

رسیده و حكومت قانونی سوریه بر اغلب  اتمامکند. حال که جنگ در سوریه به می

های ترین دغدغهی این کشور حاکم شده، روند بازسازی سوریه یكی از مهمهابخش

المللی و اغلب کشورهای جهان بین هایسازمانحكومت این کشور و حتی دغدغه 

 ازجمله ایران است.

المللی با تاکید بر تسریع در روند بازسازی سوریه، معتقدند این کارشناسان بین

بین همه شرکای تجاری و امنیتی سوریه شكل امر باید براساس یك تقسیم کار 

بگیرد. آنان معتقدند گرچه هزینه بازسازی سوریه رقمی بسیار چشمگیر است و 

تنهایی در حد توان دولت سوریه و شرکای این کشور نیست، اما اگر یك تقسیم به

المللی برای بازسازی این کشور شكل بگیرد، بازسازی سوریه همانند کار بین

د بار دیگر امنیت پایدار توانمیهای پس از جنگ جهانی دوم آلمان در سال بازسازی

 را به سوریه و منطقه بازگرداند.

میالدی در مجموع  2017دهد سوریه در سال بررسی آمارهای جهانی نشان می

میلیارد دالر کاال از کشورهای مختلف و عمدتا از سطح منطقه وارد کرده است  5.6

 1.1میلیارد دالر در رتبه اول، چین با صادرات  1.3کیه با صادرات که در این بین تر
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میلیون دالر در رتبه سوم، مصر با  968میلیارد دالر در رتبه دوم، امارات با صادرات 

میلیون دالر در  233میلیون دالر در رتبه چهارم، لبنان با صادرات  235صادرات 

دالر در رتبه ششم، روسیه با صادرات میلیون  216جنوبی با صادرات رتبه پنجم، کره

میلیون دالر )آمار سال  172میلیون دالر در رتبه هفتم و ایران با صادرات  187

های آماری نشان گمرک ایران( در رتبه هشتم قرار دارند. بر این اساس، داده 1396

درصد از کاالهای موردنیاز بازار  61دهد سه کشور ترکیه، چین و امارات حدود می

کنند و سهم ایران نیز از این بازار، حدود سه میلیارد دالری سوریه را تامین می 5.6

دهد میزان صادرات ایران به های آماری نشان میدرصد است. همچنین بررسی

 117و  96میلیون دالر در سال  172به  1389میلیون دالر در سال  516سوریه از 

درصدی )با  66که حاکی از کاهش  رسیده است 97ماهه سال  9میلیون دالر در 

 ( دارد.96آمار سال 

دهد اری نیز نشان میج سال دالری میلیون 117 صادرات رقم اساس، این بر 

های امنیتی بسیار گسترده بین ایران و سوریه، رغم روابط دوستانه و همكاریبه

 هنوز تجارت کاالیی دو کشور از جایگاه مناسبی برخوردار نیست.

الم وزارت امور خارجه عراق، برای بازسازی این کشور درمجموع به براساس اع

های گذاری خارجی نیاز است که جزئیات زمینهمیلیارد دالر سرمایه 100

اند. بررسی جزئیات اطالعات پروژه معرفی شده 157گذاری در قالب سرمایه

 18دهد گذاری خارجی در عراق نشان میپروژه نیازمند سرمایه 157منتشرشده از 

پروژه در  16ها، پروژه در بخش کود، مواد شیمیایی و پاالیشگاه 157پروژه از این 

ها و بنادر(، چهار پروژه در ها، پلآهن، تونلونقل )فرودگاه، مترو، راهحوزه حمل

پروژه بخش مهندسی و  6مناطق ویژه اقتصادی، سه پروژه بزرگ ساخت مسكن، 

های سیمان فلوجه، کارخانه شیشه زی کارخانهساساختمانی )بازسازی و آماده
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های تجاری، دو پروژه در حوزه توریستی و تفریحی، پروژه در حوزه 12الرمادی و...(، 

 اند.پروژه نیز در حوزه کشاورزی تعریف شده 86پروژه بهداشتی و درمانی و  10

هایی ها خود به زیرمجموعهطور که در جدول آمده، هرکدام از این پروژههمان

گذاری خارجی، به میلیارد دالری به سرمایه 100بر نیاز اند که عالوهتقسیم شده

مقادیر بسیار باالیی از خرید خدمات فنی و مهندسی خارجی و همچنین مواد و 

پروژه  16ونقل توجهی نیاز دارند. برای مثال در حوزه حملمصالح و بازار کاالیی قابل

ازی و توسعه چندین فرودگاه ازجمله فرودگاه موصل، سکه شامل آماده تعریف شده

آهن برای شهرهای مختلف ازجمله فرودگاه ناصریه، ایجاد و توسعه خطوط راه

السیر برای ی سریعهاآنمسیب، کربال، نجف، سماوه، دیوانیه و بصره، بازسازی اتوب

ای چند شهر بزرگ، پروژه قطار معلق شهری برای شهرهای بغداد و کربال، اجر

کیلومتری بغداد، تكمیل و توسعه تجهیزات بندر فاو و... تنها بخشی از  47متروی 

 هاست.این پروژه

 51حدود  2017دهد عراق در سال ( نشان میtrademapآمارهای جهانی )

میلیون دالر انواع کاال از کشورهای مختلف وارد کرده است که ترکیه  600میلیارد و 

میلیارد دالر  8.3میلیارد دالر در رتبه اول، چین با صادرات  9با صادرات بیش از 

نوبی با صادرات جمیلیارد دالر در رتبه سوم، کره 6.4در رتبه دوم، ایران با صادرات 

میلیارد دالر در رتبه پنجم  1.4میلیارد دالر در رتبه چهارم و روسیه با صادرات  1.5

روند صادرات کاالهای ایرانی به بازار عراق از رشد  97قرار دارند. همچنین در سال 

 6.9ماهه سال جاری این میزان به  9که در طوریتوجهی برخوردار بوده، بهقابل

میلیون  503میلیارد دالری )رسیده است که حاکی از افزایش حدود نیم میلیارد دالر

میالدی  2018است. براین اساس، اگر در سال  96ماهه سال  12دالر( نسبت به 

میلیارد دالر در نظر گرفته شود، صادرات  51نیز رقم واردات عراق از جهان همان 
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درصد از نیاز بازار کاالیی  13ماهه سال جاری حدود  9میلیارد دالری ایران در  6.9

 کند.عراق را تامین می

دهد )جدول( گذاری در عراق نشان میپروژه قابل سرمایه 157بررسی جزئیات 

لحاظ خدمات فنی و مهندسی باکیفیت، هم در تامین مواد و مصالح ایران هم به

شده، توانمندی های تعریفگذاری در پروژههای عمرانی و هم سرمایهپروژه

درصدی  13توجهی دارد، با این حال گرچه ایران در بازار کاالیی عراق سهمی قابل

دهد میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به ها نشان میدارد، اما بررسی

میلیارد دالر در سال  1.3، از حدود 1391میلیارد دالر در سال  1.7عراق از حدود 

روندی کاهشی داشته و در  93ال میلیون دالر در س 400و در حدود  1392

های اخیر نیز هیچ آماری از آن منتشر نشده است. البته این نكته قابل ذکر سال

میلیارد کل صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران حدود یك 1396است که در سال 

میلیون دالر بوده که گرچه محل صادرات آن مشخص نیست، اما حتی کل  12و 

نی و مهندسی به عراق هم صادر شده باشد، در مقابل ظرفیتی این صادرات خدمات ف

کنند، رقمی بسیار ابرپروژه برای دریافت خدمات فنی و مهندسی ایجاد می 157که 

 پوشی است.ناچیز و قابل چشم

نام ای بهقدر کافی است که فقط یك شرکت ترکیهبرای اثبات این ادعا همین

«Dore Architects »پروژه ازجمله پنج بیمارستان  18توانسته  های اخیرطی سال

گذاری و و دو مال تجاری بزرگ در عراق احداث کند. برای درک اهمیت سرمایه

کند که براساس برآوردهای مشارکت در بازسازی عراق نیز همین نكته بسنده می

 40میلیارد دالری ترکیه برای بازسازی عراق، تبار، کمك پنجیكی از اساتید ترک

 های آینده برای این کشور به ارمغان خواهد آورد.ارد دالر سودآوری در سالمیلی
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 ایویژه جایگاه اخیر دهه سه در که اقتصادی توسعه و رشد راهبردهای از یكی

 و صادرات توسعه راهبردهای تدوین است، یافته مختلف کشورهای بین در هم

 در .است صادرات توسعه و تسریع برای آن با مختلف های بخش سازی هماهنگ

 تولیدکنندگان از حمایت ضرورت خدمات، حوزه در نهفته افزوده ارزش زمینه، این

 خدمات صادرات توسعه به ویژه توجه فنی، دانش ی ارتقا و داخلی بازار توسعه داخلی،

 سازی زمینه ،اخیر های سال طی است. کرده ناپذیر اجتناب را مهندسی و فنی

 که طوری به ،است گرفته انجام کشور در مذکور صادرات توسعه برای الزم قانونی

 قابل رشد با اخیر های سال طی کشور در مهندسی و فنی خدمات درات صا حجم

مواجه بوده است. یاتوجه

 فصل ششم    

دولت از  هایحمایت ییاجرا نامهنییآ

 یو مهندس یخدمات فن صادركنندگان
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حمایت از صادرات خدمات فنی که تدوین آیین نامه اجرایی  رسد می نظر به 

 بخش، این در صادراتی هایقمشو و جوایز پرداخت درصدی 733 رشد و مهندسی،

 سرمایه ریسك پوشش تجارت، بخش نیاز مورد بانكی خدمات و روابط گسترش

 انجام و ایران صادرات ضمانت صندوق سوی از خدمات و کاال صادرات و گذاری

 مهمی نقش دیگر، موارد و بانكی ای، بیمه رسانی، اطالع سیاسی، مالی، های حمایت

 .است داشته ای نتیجه چنین به دستیابی در

 نیاز با همراه دارد، وجود مهندسی و فنی خدمات صدور در که ایافزوده ارزش

 و است جهانی فرصت یك زیرساختی، و عمرانی توسعه به جهانی اقتصاد افزون روز

 به مغتنم فرصتی است، برخوردار توجهی قابل انسانی هایسرمایه از که ایرانی برای

 مندیبهره میزان مهندسی و فنی خدمات صدور مدیریت و تدبیر با تا یدآمی حساب

 صادرات به ویژه توجه ،دیگر ضرورت .دهد افزایش المللیبین هایتفرص از را خود

 کالنی های سرمایه از استفاده و داخلی سازندگان از حمایت مهندسی، و فنی خدمات

  .است شده گذاری سرمایه کشور در پیش هایسال در که است

بنا به پیشنهاد شماره   9/12/1388در این راستا هیئت وزیران در جلسه مورخ 

وزارت بازرگانی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم  12/5/1387مورخ  114228

 صادرکنندگانقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، آیین نامه اجرایی حمایت از 

 :خدمات فنی و مهندسی را به شرح زیر موافقت نمود

های صادرات خدمات فنی و مهندسی عبارت است از صادرات فعالیت -1ماده 

نظارت، تأمین، تعمیر و نگهداری، اجرا، ساخت، بهره مهندسی مشتمل بر طراحی، 

های تاسیساتی و اندازی در رشتهای، نصب و راهبرداری، آموزش، خدمات مشاوره

های ، زیر ساختتجهیزاتی، انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی نیرو، آب و برق، ساختمان

و نظایر   (ICT)حمل و نقل، معدن، کشاورزی، خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات

 .آن به خارج از کشور به نحوی که صرفا صادرات کاال محسوب نشود
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صادر کننده خدمات فنی و مهندسی عبارت است از شخص حقیقی  - 2ماده 

می نماید که به  (1و یا حقوقی ایرانی که اقدام به صادرات خدمات موضوع ماده )

 .شودمینامیده   "صادر کننده"اختصار در این آیین نامه 

، دفاتر یا شعب مستقر در خارج از کشور که بیش از یك هاشرکت -تبصره 

متعلق به صادر کننده باشد، به تناسب سهام یا سرمایه  هاآنسوم سهام و یا سرمایه 

طرف ایرانی از تسهیالت این آیین نامه برخوردار خواهند شد، مشروط به اینكه 

های اجرای پروژه را برعهده شرکت اصلی مستقر در ایران کلیه تعهدات و مسئولیت

 .بگیرد

از معاونت برنامه  باید دارای گواهی تایید صالحیت صادرکنندگانکلیه  -3ماده 

های خاصی که در رشته ها و زمینه نظارت راهبردی رییس جمهور باشند.ریزی و 

معاونت یادشده گواهی تأیید صالحیت صادر نمی نماید، تأیید کارگروه موضوع ماده 

 .مالک عمل خواهد بود (19)

و امور مربوط به اجرا از قبیل رفع موانع اجرایی، برقراری تسهیالت  -4ماده 

هماهنگی الزم برای صدور خدمات فنی و مهندسی، توسط وزارت بازرگانی )سازمان 

موارد مربوط به سیاستگذاری صادرات خدمات  .شودمیتوسعه تجارت ایران( انجام 

فنی و مهندسی به پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب شورای عالی توسعه صادرات 

 .رسدغیر نفتی می

جمهوری اسالمی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید بانك مرکزی  - 5ماده 

اعتبار  که صدور ضمانت نامه ها توسط بانك ها در چارچوب مصوبه شورای پول و

در مقابل حداکثر دو درصد وجه نقد یا سایر وثایق مورد قبول سیستم بانكی و نود 

ضمانت  و هشت درصد سفته نسبت به ارزش ضمانت نامه، انجام و نرخ کارمزد صدور

 .نامه حداکثر به نیم درصد معادل ریالی ارزش ضمانت نامه در سال محدود شود
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را به صورت  صادرکنندگانبانك ها موظفند ضمانت های مورد نیاز   -6ماده 

  .های زیر صادر نمایند

ضمانت نامه شرکت در مناقصه با تایید صالحیت معاونت برنامه ریزی و  -الف 

  (.19هور یا حسب مورد کار گروه موضوع ماده )نظارت راهبردی رییس جم

انجام تعهدات، پیش پرداخت، استرداد کسور وجه الضمان و همچنین  -ب 

گواهی سقف ضمانت نامه ای و اعتباری مورد نیاز برای صادرکنندگان پس از تأیید 

  (.19کارگروه موضوع ماده )

طرف بانك ها به ذی چنانچه پرداخت مبلغ ضمانت نامه صادر شده از  -7ماده 

نفع موضوعیت یافت، بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است معادل ریالی 

وجه ضمانت به عالوه کارمزدهای وصول نشده بانك صادر کننده ضمانت نامه و 

بانك ها موظفند  بانك کارگزار را به بانك صادر کننده ضمانت نامه پرداخت نماید.

وصول مطالبات خود از صادر کننده، نسبت به تسویه  در هر مورد بالفاصله پس از

معاونت  حساب مبالغ دریافتی از بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران اقدام کنند.

برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است همه ساله با اعالم بانك 

کزی مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعتبار الزم، معادل مانده مطالبات بانك مر

های معوق یادشده، در الیحه را برای تسویه بدهی هابانكجمهوری اسالمی ایران از 

های معوق یادشده از محل اعتبارات منظور شده در تسویه بدهی بودجه منظور کند.

در مورد وصول مطالبات  هابانكقانون بودجه کل کشور نباید مانع از تعقیب قانونی 

پس از وصول )معادل وجوه  هابانكلبات معوق خود از صادرکننده گردد و مطا

 .دریافتی از بودجه عمومی( باید به حساب درآمد عمومی مسترد شود

و انجام سریع تجهیز کارگاه  صادرکنندگانبه منظور تقویت بنیه مالی  - 8ماده 

ها از محل منابع ارزی خود و یا و یا سایر نیازهای ضروری ضمن اجرای پروژه، بانك
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ارزی قابل تامین از محل اعتبارات منظور شده در قوانین بودجه سنواتی منابع 

مبلغ قرارداد در قالب تسهیالت سرمایه در  (%20حداکثر تا سقف بیست درصد )

 گردش و یا تجهیز کارگاه نسبت به پرداخت تسهیالت به صادر کننده اقدام نمایند.

ارداد معتبر برای پوشش ا قراین تسهیالت در قبال ابالغیه رسمی ارجاع کار ی

و مهلت بازپرداخت تسهیالت  باشدمیهای ارزی مربوط به پروژه قابل پرداخت هزینه

اعطایی از محل منابع بانك ها بنا به تشخیص بانك عامل حداکثر ظرف سه سال 

 .انجام خواهد گرفت

صادر  یهاشرکتشبكه بانكی کشور به منظور افزایش رقابت پذیری  -9ماده 

از محل منابع ارزی خود نسبت به تامین مالی طرح های صادراتی با نرخ کننده 

در قالب اعتبار خریدار یا فروشنده با رعایت ضوابط مصوب شورای  المللیبینهای 

 .پول و اعتبار و دستورالعمل های بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران اقدام نماید

 هایپروژهخروج موقت ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز اجرای  - 10ماده 

برون مرزی با اخذ تعهد کتبی از مدیر عامل شرکت توسط گمرک ایران مجاز 

ورود و ترخیص ماشین آالت و تجهیزات مستعمل استفاده شده در  .باشدمی

تأیید  صادر کننده پس از یهاشرکتخارج از کشور  هایپروژههای مربوط به کارگاه

 .و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است (19کارگروه موضوع ماده )

وزارت امور خارجه موظف است به منظور توسعه و گسترش خدمات  - 11ماده 

فنی و مهندسی از طریق نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور 

 در چارچوب مقررات نسبت به موارد زیر اقدام نماید.

در کشورهای  المللیبیناعالم و ارسال اطالعات مربوط به مناقصات  -الف 

  .ربطذیمختلف در کوتاهترین زمان به سازمان توسعه تجارت ایران و مراجع 
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برای معرفی  ربطذیو مراجع  همكاری الزم با سازمان توسعه تجارت ایران -ب 

گزاری دربرهای فنی و مهندسی کشور از طریق مساعدت ها و توانمندیمزیت

ها و سمینارهای تخصصی، تبلیغات در مطبوعات، نشریات و رسانه های همایش

 .گروهی کشورهای مورد نظر

فراهم کردن تسهیالت الزم در چارچوب مقررات برای اخذ روادید  -ج 

و هیئت های تخصصی به منظور عزیمت به کشورهای هدف برای  صادرکنندگان

بازاریابی و سایر امور مرتبط و همچنین صدور روادید برای هیئت ها یا نمایندگان 

 هایپروژهایرانی یا بازدید از  یهاشرکتکشورهای خارجی که به منظور مذاکره با 

 .قصد عزیمت به ایران را دارند هاآناجرای شده توسط 

صادر کننده خدمات فنی و مهندسی و مساعدت  یهاشرکتپشتیبانی از  -د

ها یا بازیافت خسارت های برای رفع مشكالت احتمالی ناشی از اجرای پروژه

ابزارهای سیاسی  با استفاده از امكانات و  صادرکنندگانپرداختی و یا مطالبات معوق 

 .و حقوقی

تصادی و فنی ایران به عنوان اقهای سازمان سرمایه گذاری و کمك - 12ماده 

های جهانی و توسعه اسالمی و سایر دار امور اجرایی نمایندگی کشور در بانكعهده

های مصوب این موظف است اطالعات مربوط به طرح المللیبینمؤسسات مالی 

منعكس  ربطذیصادر کننده به مراجع  یهاشرکتمندی مؤسسات را به منظور بهره

 .نماید

به منظور حفظ و توسعه بازار و جلوگیری از هرگونه رقابت منفی،  - 13ماده 

های مسئول اجالس کمیسیون های مشترک موظفند ضمن اطالع رسانی وزارتخانه

ربط، نسبت به فراهم کردن فضای یكسان های اجالس به مراجع ذیبه موقع از برنامه

فنی و مهندسی به  عالقمند و توانمند برای صدور خدمات یهاشرکتبرای کلیه 

www.takbook.com



 یو مهندس یدولت از صادر کنندگان خدمات فن یهاتیحما ییاجرا نامهنییآ - ششمفصل 

 

169 

وزارتخانه مسئول اجالس از طریق تشكیل جلسات  کشور طرف مقابل، اقدام نمایند.

های با کنسرسیوم یهاشرکتهماهنگی نسبت به ایجاد شرایط الزم برای معرفی 

 .ایرانی به کشور طرف مقابل اقدام خواهد نمود

با هدف توسعه قلمرو  )سازمان توسعه تجارت ایران(وزارت بازرگانی  -14ماده 

صادرات خدمات فنی و مهندسی، اخذ سهم مناسب از بازار جهانی و در راستای 

ت در خصوص های صادرات کشور موظف اسگیری از توان و پتانسیلحداکثر بهره

 موارد زیر اقدام نماید.

های موجود در کشور طرف اجالس در قالب شناسایی و معرفی ظرفیت -الف 

 .ائه آن به وزارتخانه مسئول اجالسو ار گزارشات کشوری

توانمند متقاضی حضور در بازار مورد نظر به وزارتخانه  یهاشرکتمعرفی  -ب 

 .مسئول اجالس

 .تون الزم برای درج یادداشت تفاهمپیشنهاد م -ج  

 ی و اعزام نماینده مطلع به اجالس.معرف -د   

ری و بازرگانی برای پیگیتشكیل کارگروه کاری در چارچوب وظایف وزارت  -ه

 اجرایی نمودن تصمیمات اجالس.

های زمانی سه ماهه آمار های یادشده موظفند در دورهکلیه دستگاه -1تبصره 

و اطالعات قراردادهای منعقد شده و نیز گزارش پیشرفت طرح ها را به دبیرخانه 

 .ارسال نمایند (19کارگروه موضوع ماده )
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ارت ایران موظف است تجزیه و تحلیل و گزارش سازمان توسعه تج - 2تبصره 

را در فواصل زمانی شش ماهه به  (19عملكرد دستگاه ها و کارگروه موضوع ماده )

 .هیئت وزیران و شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی اعالم نماید

وزارت بازرگانی موظف است با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و  -15ماده 

های پیش بینی، تأمین و پرداخت هزینه جمهور نسبت به نظارت راهبردی رییس

مربوط به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی از جمله جوایز، بازاریابی و 

ها و سمینارهای تخصصی با رعایت قوانین و مقررات تبلیغات، برگزاری همایش

 .مربوط اقدام نماید

تمرار بیمه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی موظف است به منظور اس -16ماده 

ایرانی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدماتی فنی و مهندسی به خارج 

با دریافت حق بیمه مربوط به صورت ریالی اقدام و گزارش  شوندمیاز کشور اعزام 

عملكرد موضوع این ماده را در فواصل شش ماهه به سازمان توسعه تجارت ایران 

 .منعكس نماید

به منظور تشویق صادرات خدمات فنی و مهندسی و کاهش ریسك  -17ماده 

های های تأمین مالی کننده طرحصادر کننده و بانك یهاشرکتمؤسسات و 

پیمانكاری خارج از کشور، صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات و یا سایر 

بیمه ایران موظفند با اخذ کارمزد و حق بیمه با رعایت قوانین و مقررات  یهاشرکت

 مربوط در خصوص موارد زیر اقدام نمایند:

های سیاسی و تجاری قراردادهای پیمانكاری در خارج از پوشش ریسك -الف 

 صادرکنندگانکشور و اعتبارات اسنادی گشایش شده به نفع 
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ت صادراتی قبل از حمل، اعطایی پوشش ریسك عدم بازپرداخت تسهیال -ب

در ارتباط با قراردادهای پیمانكاری و اعتبارات  صادرکنندگانبانك های داخلی به 

  اسنادی گشایش شده به نفع ایشان با اخذ وثایق مناسب )در صورت لزوم سفته(.

پوشش ریسك های سیاسی و تجاری اعتبارات بعد از حمل، اعطایی به  -ج

 .)اعتبار خریدار( هاآنی خارجی با اخذ وثایق مطمئن از اهبانكکافرمایان و 

 پوشش ریسك های سیاسی )شامل جنگ، عدم انتقال ارز و سلب مالكیت( -د

صادر  یهاشرکتطرح های اجراء بهره برداری، واگذاری و نظایر آن قابل اجرا توسط 

 .کننده در کشورهای هدف

و حق بیمه رقابتی به پیشنهاد  دستورالعمل نحوه تعیین میزان کارمزد -تبصره 

کارگروهی متشكل از سازمان توسعه تجارت ایران )مسئول(،  بانك مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران و بیمه مرکزی ایران حداکثر یك ماه پس از تصویب این آیین نامه 

 .تدوین و به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید

برون مرزی، صدور  هایپروژهای به منظور تسهیل و تسریع در اجر - 18ماده 

خدمات فنی و مهندسی از شمول  هایپروژههر گونه کاالی مورد نیاز برای اجرای 

محدودیت های احتمالی برای صادرات، به استثنای محدودیت های مقرر در قوانین 

 .باشدمیمعاف 

کار گروهی با مسئولیت وزارت بازرگانی )سازمان توسعه تجارت  - 19ماده 

ایران( و عضویت نمایندگان بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران، معاونت برنامه 

ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امورخارجه، دستگاه اجرایی تخصصی 

ران برای خدمات فنی و مهندسی ای صادرکنندگانو انجمن  )حسب مورد( ربطذی

دبیرخانه  .گرددمیبرنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه تشكیل 
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این کارگروه در  .باشدمیکارگروه یادشده در سازمان توسعه تجارت ایران مستقر 

های یه دستگاهموارد زیر اتخاذ تصمیم می نماید و اجرای تصمیمات آن برای کل

 ربط الزامی است.ذی

استفاده از تسهیالت این آیین نامه برای موضوعات یادشده در مجوز  -الف 

برداری و واگذاری و یا و همچنین طرح هایی که به صورت ساخت، بهره (1ماده )

 .شوندمیمشابه در خارج از کشور اجرا  هایروشسایر 

ی، گواهی خط اعتباری و سقف های ارزمجوز صدور ضمانت -ب 

 خدمات فنی و مهندسی  صادرکنندگان یهاشرکتهای مورد نیاز نامهضمانت

مجوز خروج موقت و ورود قطعی ماشین آالت و تجهیزات موضوع مواد  -ج 

  (.11و ) (10)

صادراتی که توسط  هایپروژهتأیید سهم استفاده از امكانات داخلی برای  -د

  ، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.شوندمیشبكه بانكی کشور تأمین مالی 

رسیدگی و تأیید پرونده های جوایز بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی  -ه 

 و سایر مشوق های صادراتی و تعیین میزان آن.

ایران در  یهاشرکت هایپروژهبازدید و بررسی چگونگی و میزان پیشرفت  -و 

  اند.خارج از کشور که از تسهیالت این آیین نامه استفاده نموده

های پیمانكاران و مشاوران ارزیابی بازار و بازاریابی، معرفی توانمندیمطالعه،  -ز

ایرانی در قالب برگزاری جلسات مشترک با مسئوالن نمایندگی جمهوری اسالمی 

ریزی برای اعزام هیئت های تجاری کشورها و برنامه ربطذیایران و مقامات 

 زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی.تخصصی در 
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های ها و بستهپیشنهادها و مشاوره های تخصصی در قالب طرحارایه  -ح

های صادراتی به منظور توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی حمایتی و مشوق

 .کشور

 .در موارد تساوی آراء، رأی دبیرخانه مالک خواهد بود -1تبصره 

و  هااز نمایندگان سایر دستگاه تواندمیدبیرخانه کارگروه یادشده  -2تبصره 

  های مرتبط، برای حضور در جلسات بدون حق رأی دعوت نماید.تشكل

آیین نامه داخلی، شیوه برگزاری جلسات و سایر موارد، به منظور  -3تبصره 

نامه، در چارچوب اختیارات تفویضی توسط کارگروه تدوین تسهیل اجرای این آیین

 .خواهد شد

یین نامه مشمول کلیه تسهیالت عالوه بر تسهیالت این آ صادرکنندگان -20ماده 

مندی دی که برای بهرهدر موار .و امتیازات صادرات کاالهای غیرنفتی خواهند بود

از این گونه تسهیالت و امتیازات همچون کاالهای صادراتی نیاز به پروانه صادراتی 

به عنوان جایگزین پروانه صادراتی مالک عمل  (19باشد، گواهی کارگروه ماده )

 .بودخواهد 

نوع کاالهای قابل ورود، براساس کارکردها و به تشخیص کارگروه ماده  -تبصره 

 .شودمیتعیین  (19)

خدمات فنی  صادرکنندگاندولت از  هایحمایتآیین نامه اجرایی  -21ماده 

 23/10/1382ک مورخ 27213ت /59339و مهندسی موضوع تصویب نامه شماره 

و اصالحات بعدی آن و کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل های مغایر با این آیین نامه 

 .شودمیلغو 
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ی را که در ارتباط با صادرات خدمات فنی و هایسازماندر این فصل برخی از 

مهندسی هستند و در جهت کمك به رونق آن تشكیل شده اند مورد بررسی قرار 

 .شوندمیداده 

 و مهندسی فنی خدمات كمیسیون صادرات معرفی -1-7

 از حوزه یكی این اهمیت به بنا مهندسی و فنی خدمات صادرات کمیسیون

 راستای در که وکشاورزی بوده معادن صنایع، بازرگانی، دراتاق فعال هایکمیسیون

ای فرامنطقه و هایمنطق به بازارهای ورود  جهت نفتی کشور غیر  صادرات  ارتقاء

 فصل هفتم    

مرتبط با صادرات  هایسازمان

 یو مهندس یخدمات فن
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طول  در و است گردیده تشیكل ساختمان نظام مهندسی سازمان با مشترک طورب 

 مهندسی نظام هایسازمان حضور با و مستمر جلسات برگزاری با گذشته سال سه

 فعالین و های حرف هایو تشكل طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام و معدن

 فعالی ساماندهی به نسبت توانسته اجرایی مرتبط هایدستگاه و خصوصی بخش

 .نماید اقدام خود امتداد رسالت در عرصه این تهای

 

 كمیسیون اهداف اهم -1-1-7

 .کشور نفتی غیر صادرات سطح افزایش و ساماندهی (1

 بر کید با تأ هدف بازارهای گسترش و توسعه و جهانی بازارهای در حضور (2

 .همجوار کشورهای

 راستای اجرای در و مهندسی و فنی خدمات حوزه در فنی دانش انتقال (3

 .اقتصادی توسعه پنجم و ششم و چهارم برنامه قانون

 فنی و خدمات بخش در کشور بالفعل و بالقوه توانمندیهای شناسایی (4

 .مهندسی

گزاری دربر مشارکت و هدف بازارهای به بازاریابی هایهیأت اعزام (5

 المللیبین اختصاصی و تخصصی هاینمایشگاه

 حضور در جهت های حرف هایتشكل و خصوصی بخش همكاری جلب (6

 .المللیبین مناقصات در شرکت و صادراتی هدف بازارهای

 در بازارهای مهندسی و فنی خدمات بخش فعالین حضور زمینه شناسایی (7

 .جهانی

 های پراکندهفعالیت نمودن هماهنگ و انجام حال در هایفعالیت تجمیع (8

 .افزایی هم منظور به
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 جهانی و بازارهای در خدمات صادرکنندگان گذاریسرمایه به تشویق (9

 .و تكنولوژی فنی دانش انتقال در خصوصی بخش همكاری جلب همچنین

 فنی و خدمات صادرات استراتژی تدوین و مدت بلند گزاریسیاست (10

 .باالدستی اسناد به نگاه با مهندسی

 خدمات در صادرات حوزه دستاوردهای آخرین با صادرکنندگان آشنایی (11

 .های کشوریهمایش و آموزشی هایکالس برگزاری قالب در جهانی سطح

 ایجاد مهندسی و و فنی خدمات حوزه در فعال هایتشكل سایر با همكاری (12

 .رویه وحدت و هماهنگی

 و انعكاس مهندسی و فنی خدمات صادرکنندگان مشكالت رفع در اهتمام (13

 .موضوع پیگیری و ذیربط لینمسئو به هاآن پیشنهادات

 در راهنمایی صادرکنندگان و بانكی تسهیالت و منابع جلب جهت در تالش (14

 .آن از استفاده

 صادرات مرتبط با اطالعات روز به انتقال منظور به رسانی اطالع شبكه ایجاد (15

 .این زمینه در خصوصی بخش فعالین به مهندسی و فنی خدمات
 

 

  (: خدمات فنی و مهندسی1-7شكل )

www.takbook.com



 صادرات خدمات فنی و مهندسی

 

 

178 

 و مهندسی فنی خدمات صادركنندگان اتحادیه -2-7

 ساماندهی صرفا  و مهندس فنی خدمات صادرکنندگان اتحادیه تشكیل از هدف

 قوانین از برخورداری و برداری بهره و نظم مهندسی، و فنی خدمات صادرات توسعه و

 این صادرات راستای در )تسهیالت صادراتی( اعتباری و مالی منابع مقررات و

 و فنی یهاشرکت کردن چابك و سازی توانمند زمینه کردن فراهم خدمات،

 عملی علمی و تجربیات و فنی دانش از بهینه استفاده ذیربط، نهادهای و مهندسی

 مقاصد برای یكسان و مناسب گذاریسیاست ،هاآن سازیبهنگام و اندرکاران دست

 حقوق تامین نیز و مهندسی و فنی مختلف خدمات هایزمینه در خدماتی و تجاری

 و اهداف دیگر باشد. ازمی مذکور موضوعات در حقوقی و حقیقی اشخاص منافع و

 و فنی هایتشكل بین افزایی هم و همكاری فضای ایجاد اتحادیه این هایسیاست

 این در مدنی نهادهای هایظرفیت و پتانسیل از وریبهره منظورحداکثر به مهندسی

 .است خصوص

 این در تاکنون که اقداماتی به اتحادیه، گانه 6 منشور و اهداف راستای در

 کنیم:می اشاره است شده انجام خصوص

 و مهندسی فنی خدمات صادرات توسعه و ساماندهی راستای در : الف

 و فنی هایتشكل با همچنین و کشور ذیربط مسئوالن با اندیشیهم (1

 مرتبط مهندسی

 همكاری با مهندسی و فنی خدمات صدور با مرتبط هایکمیسیون ایجاد (2

 مهندسی نظام سازمان و معدن و صنعت بازرگانی، اتاق ها؛استانداری

 کشور ساختمان

 توسعه دولتی غیر صندوق مجوز کسب راستای در نخست مراحل انجام (3

 مهندسی و فنی خدمات صادرات
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 شرح به مهندسی و فنی خدمات صدور حوزه در مطالعاتی هایبولتن هارائ (4

 ذیل:

 و فنی خدمات صدور و عراق همسایه بخصوصبازار کشورهای  شناخت 

 مهندسی

 مهندسی و فنی خدمات صدور و مقررات قوانین 

 مهندسی و فنی خدمات صدور شناسی آسیب. 

 گذاریسیاست و مقررات و قوانین اصالح راستای در : ب

 ایران تجارت توسعه سازمان و ایران اتاق هایکمیسیون جلسات در شرکت (1

 نظرات از گیریبهره و استان های تخصصیکمیسیون در همچنین و

 کشور تجارت و معدن و صنعت سازمان کارشناسان

 از دولت حمایت (19)ماده نامه آیین اصالح پیشنهادهای ارایه (2

 .ایران تجارت توسعه به سازمان مهندسی و فنی خدمات صادرکنندگان

 صادرات توسعه کارگروه به 19 ماده نامه آیین از استانی برش طرح ارایه (3

 .ایران تجارت توسعه سازمان از مجوز کسب بمنظور

 حوزه در این دولتی و خصوصی سازی بخش توانمند راستای در : ج

 مدیران و مهندسان جامعه اطالع و آگاهی افزایش برای متعدد مقاالت ارایه (1

 .دولتی بخش کارشناسان و

 و معدن و صنعت بازرگانی، اتاق ،هااستانداری در متعدد جلسات برگزاری (2

 نمایندگان اکثریت حضور با کشور ساختمان مهندسی نظام سازمان

به ) اندیشی هم و همدلی و افزایی هم ایجاد (مهندسی و فنی هایتشكل

 مهندسی کشور و فنی خدمات صادرات توسعه منظور

 از خارج هایفعالیت در حضور به مندانهعالق به اطالعات و هاآموزش هارائ (3

 کشور
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 فنی و خدمات انجمن صادركنندگان به نگاهی -3-7

 ایران مهندسی

 و انجمنی غیرانتفاعی که ایران مهندسی و فنی خدمات صادرکنندگان انجمن

 سندکیای یعنی عمده تشكل چهار .شد تشكیل 1377 سال در است ایحرفه تشكلی

 صنعتی تجهیزات و پیمانكار تاسیسات هایشرکتانجمن  ساختمانی، هایشرکت

که  ایران مشاور مهندسان جامعه و شهرساز و معمار مشاور انجمن مهندسان ایران،

 انجمن موسس اصلی و اعضای دارند عضویت آن در شرکت 1250 از بیش مجموع در

 از اعم کشور پیمانكاری و عمده مشاوره شرکت 270 از بیش هاآن بر عالوه و بوده

 .باشندمی انجمن این عضو مستقیم نیز عمومی و خصوصی دولتی،

 در اسالمی ایران جمهوری استراتژیك موقعیت راستای در انجمن این اهداف

 بین متقابل توسعه روابط درپی و بوده منطقه صنعتی کشور عنوان به منطقه

 .بگیرند قرار انجمن هدف زمره بازارهای در که است خارجی و ایرانی یهاشرکت

 از صادرات حمایت هماهنگی، تسهیالت، ایجاد انجمنی چنین تشكیل از هدف

 مهندسی و فنی صدور خدمات طریق از خارج به و مهندسی فنی خدمات آوریفن و

 .باشدمی

 در فعال هایشرکت بیشتر هرچه حضور سازدمی عملی را اهداف این آنچه

 انحصار در انجمن در این عضویت است. مهندسی و فنی خدمات صادرات خصوص

 بازار توسعه و ایران اسالمی تعالی جمهوری به هرآنكه نیست. شرکتی یا فرد هیچ

 .باشد انجمن عضو توانداندیشد میمی خدمات صدور برای

 آن انتخاب اعضای و بوده تخصصی هایکمیته تشكیل درصد انجمن که آنجا از

 ایحرفه و غنای تخصصی به بیشتر اعضای است حضور معتقد دارد برعهده را

 .خواهد انجامید انجمن این هایکمیته
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 باشند:می مندبهره زیر خدمات از انجمن این اعضای

 نظام صادرات بهبود و اصالح منظور به تخصصی هایکمیته در فعال شرکت 

 مهندسی و فنی خدمات

 المللیهای بینمناقصه و اطالعات مقاالت، ها،بخشنامه ها،اطالعیه به دسترسی 

 انجمنسایت  و ماهنامه طریق از

 الكترونیك اختصاصی پست طریق از هااطالعیه و مناقصات به روزانه دسترسی 

 انجمن وبسایت طریق از ومهندسی فنی خدمات کامل اطالعات به دسترسی 

 هابه میلیون آن عرضه و انجمن سایت در عضو هایشرکت اطالعات درج و ثبت 

 جهان سراسر در نفر

 انجمن آموزشی هایهمایش و هاکنفرانس در شرکت 

 انجمن آموزشی و تخصصی هایدوره در شرکت 

 خارجی سفرهای کشور در رسمی هایهیات اعضای با همراهی 

 هدف بازارهای به اعزامی بازاریابی هایهیات در حضور 

 انجمن کاریابی و بازاریابی شبكه از استفاده 

 مراحل احراز و تكمیل در انجمن ای مشاوره و مالی حقوقی، خدمات از استفاده 

 و مذاکره و مناقصه، همكاری در شرکت فرم تكمیل کشورها، سایر در صالحیت

 قرارداد عقد

 انجمن اطالعاتی بانك از استفاده 

 انجمن طریق از دولتی هایحمایت از مندیبهره 

 و صورت هاوضعیت صورت مهندسی، و فنی خدمات صدور قراردادهای بررسی 

 به آن انعكاس و هاشرکت به متعلق صادراتی جوایز محاسبه مربوط، هایحساب

 و 19 ماده کمیته تصویب توسط و طرح برای ایران صادرات توسعه سازمان

 دیگر متعدد خدمات انجمن و توسط جایزه پرداخت
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سازمان  منظر از و مهندسی فنی خدمات صادرات -4-7

 جهانی تجارت

 مرزها تجاری از خدمات و کاالها یا که شدمی گفته اول جهانی جنگ آغاز از

 آن از پس هایدر سال ویژهبه و دوم جهانی جنگ اوج در سربازها. یا کنندمی عبور

 هایعرصه در کشورها بین مناسبات به بخشیدن نظم برای ای گسترده هایتالش

 جنگ بروز ههای زمین حتی از تحلیگران بعضی گرفت. صورت اقتصادی و سیاسی

 دلیل به صادرات نیازمند که صنعتی تجاری کشورهای هاینابرابری را دوم جهانی

 در دانند.می توسعه حال در کشورهای با بودند انقالب صنعتی از ناشی انبوه تولید

 سازمانی عنوان به متحد ملل تاسیس سازمان به تالشها نتیجه این سیاسی زمینه

 ایجاد به خدمات و بازرگانی عرصه در و المللیبین سیاسی مدیریت مناسبت برای

 مربوط مسایل کشورها از بسیاری انجامید. )گات( تجارت و تعرفه موافقتنامه عمومی

گات  چارچوب در 1995 سال تا یعنی قرن نیم حدود را خود جانبه چند به تجارت

 گات خود تجاری موافقتنامه در عمده اشكال دو عین حال در کردند.می پیگیری

 حقوقی فقدان پایه و کشورها نبودن الزام به مربوط نخست اشكال کرد؛می نمایی

 بروز برای الزم مبانی حقوقی فقدان به مربوط دوم اشكال و بود گات مصوبات برای

 سازمان رو این از بود. های معنویمالكیت و خدمات چنین هم و تجاری اختالفات

 1995 سال در خدمات و کاالها مناسبات تجاری مدیریت منظور به جهانی تجارت

 محدودی تعداد و سازمان این عضو کشور 164حاضر  حال در شد. گات جایگزین

 این در نیز ایران عضویت درخواست هستند. جهانی سازمان تجارت ناظر عضو نیز

 شده ارسال مزبور سازمان به و تدوین ایران تجاری گروه و پذیرفته شده سازمان

 نیز عضویت مكانیسم و است بر زمان و پیچیده سازمان این به فرآیند پیوستن است.
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 شودبینی می پیش لذا گیردمی صورت جانبه چند و جانبه دو وگوهای گفت بر اساس

  .انجامد بطول سال 7 حدود نیز WTO به ایران الحاق فرآیند که

 اختالفات به رسیدگی صفر، تعرفه سمت به حرکت سازمان این اصلی اهداف

 شامل سازمان این بر حاکم اصول و ای غیرتعرفه و ای تعرفه موانع رفع و تجاری

 آزاد اصل و تبعیض نبود اصل و خدمات و کاال عادالنه تجارت اصل و شفافیت اصل

 سازمان این شمول تحت اصلی هایحوزه و باشدمی خدمات و کاال تجاری سازی

 عمل مكانیسم همچنین فكری است. مالكیت حقوق و خدمات و کاال به مربوط

 تعهد مبنای بر اجرا و توافق مبنای بر المللی، تعهدبین توافق مبنای بر توافق سازمان

 و فنی خدمات و عام بطور خدمات تجارت بخش .است اعضاء و سازمان نظارت و

 یهابخش است. زیربخش 155 و اصلی بخش 12 خاص شامل بطور مهندسی

 خدمات .3 ارتباطات خدمات .2 بازرگانی خدمات .1از:  اصلی عبارتند خدمات

 .6 آموزشی خدمات .5 توزیع خدمات .4 مرتبط مهندسی خدمات ساختمانی و

 خدمات .9اجتماعی  بهداشتی و خدمات .8 مالی خدمات .7 محیطی زیست خدمات

 حمل خدمات .11ورزشی  و فرهنگی تفریحی، خدمات .10 مسافرت و گردشگری

 مطالب بنابر است. نامبرده نشده هاآن از کجا هیچ در که خدماتی سایر .12 نقل و

 خالصه بطور را تجارت تجارت جهانی سازمان اهداف بخواهیم چنانچه گفته پیش

جانبه  چند تجاری برای مذاکرات مجمعی از بود خواهند عبارت کنیم بیان

 ارزیابی و بررسی - کشورها تجاری بین اختالفات فصل و حل برای مكانیسمی

 زمینه در المللیبین یهاناسازم با دیگر همكاری - اعضاء خارجی هایسیاست

 حال در اقتصادهای و توسعه حال در به کشورهای کمك و جهانی اقتصاد مدیریت

 مذاکرات جانبه. چند خدمات و کاال تجارت نظام از مزایای برخورداری به منظور گذار

 جهانی تجارت سازمان خدمات شورای ویژه هاینشست خدمات در به مربوط

 .شودمی پیگیری

www.takbook.com



 صادرات خدمات فنی و مهندسی

 

 

184 

 خرداد 5 در ایران :(WTO) تجارت جهانی سازمان به الحاق فرآیند و ایران

 سازمان به را خود تجاری رژیم و شده پذیرفته این سازمان ناظر عضو بعنوان1384

 باید مرحله سه جهانی تجارت سازمان به الحاق در است. کرده ارایه جهانی تجارت

 از پس فرآیند  - الحاق زمان فرآیند - الحاق از قبل فرآیند شود طی کشورها توسط

 .الحاق

 افتد:می اتفاق تجاری فضای در الحاق از قبل که اقداماتی

 و قوانین با کشور خدمات و کاال تجارت مقررات و قوانین راستاسازی هم (1

 .جهانی تجارت سازمان هاینامه موافقت

 اقتصادی هایبنگاه رقابتی توان افزایش راستای در هایارانه حذف (2

 جهانی تجارت سازمان در عضویت درخواست (3

 :الحاق زمان

 تجاری رژیم ارسال و ناظر بعنوان عضویت پذیرش متقاضی هایدولت توسط (1

 کاری کمیته در چندجانبه و دوجانبه مذاکرات پیشبرد (2

 کشور هر مجلس توسط الحاقی پروتكل تصویب (3

 :الحاق از بعد تاثیرات

 باشدمی مدنظر دهد رخ است ممكن الحاق از پس که اتفاقاتی حاضر مقاله در

 بطور مهندسی و فنی خدمات صادرات و عام بطور خدمات صادرات بر الحاق اثرات و

 الحاق از قبل مهندسی و فنی خدمات یهاشرکت گیرد.می قرار بررسی مورد خاص

 کالس در موردنظر خدمات ارایه به منظور را خود مهندسی و فنی توان بایستمی

 آمار اساس بر نشوند. مواجه متعدد مشكالت با الحاق از پس تا دهند ارتقاء جهانی

IMF  باشدمی خدمات بخش به مربوط جهان صادرات کل از درصد 20 حدود امروزه 

 .دارد کشور هر GDP در ایعمده سهم که
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 داخلی و مشكالت دلیل به آن از قبل و توسعه دوم و اول هایبرنامه طول در

 منظور همین به و نگرفت صورت خدمات و کاال صادرات به چندانی توجه خارجی

 ولی( دالر میلیون 50 حدود (بود پایین بسیار مهندسی و فنی خدمات صادرات آمار

 ویژه توجه مورد خدمات صادرات به ویژه و صادراتی جهش که سوم نامهدربر

 طول در شده کمی ترسیم اهداف و گرفت قرار کشور گذاران قانون و سیاستگذاران

 )حدود مهندسی و فنی خدمات صادرات به ویژه و توسعه پنجم و چهارم هایبرنامه

 باالخص کشور توان به عنایت با که هرچند شد محقق (91سال  در دالر میلیارد 4

 فاصله جهانی میانگین با آمده بدست رقم افزاری نرم و مهندسی و فنی هایزمینه در

 چنانچه باشد( لذا دالر میلیارد 40 باید رقم این هاتوانمندی به توجه )با دارد

 برای را الزم آمادگی نمایندمی فعالیت مهندسی و فنی زمینه در که ییهاشرکت

 پیدا خدمات بازار گران کنش و بازیگران با رقابت به منظور المللیبین فضای به ورود

 با برتر مهندسی و فنی خدمات ارایه شد. خواهند حذف جهانی بازار از الزاما نكنند

 از بیشتر هایگارانتی و تر مناسبت یهاقیمت با و جهانی استانداردهای و کیفیت

 .است امروز پررقابت بازار به ورود در ما یهاشرکت الزامات

 اتخاذ با باید اکنون هم از مهندسی و فنی خدمات بخش در پیشرو هایشرکت

 باشند. عرصه این به ورود آماده صادراتی بازارهای در حضور و مناسب استراتژی

 نیروهای و کشاورزی و ساختمان بخش در به ویژه داخلی بازار تقاضای شدن لبریز

 طلبدمی باشند.می مهندسی و فنی خدمات حوزه در ارزشمندی سرمایه که دانشگر

 آن تبدیل و دانایی بكارگیری و آن توزیع و دانایی خلق با گرا توسعه هایشرکت که

 جدید آمار ورزند. اهتمام جهانی بازارهای در افزوده ارزش خلق به نسبت محصول به

 مهندسی نظام سازمان عضو هزارنفر 250 به نزدکی که است موضوع این بیانگر

 صادرات دالر میلیارد 28 ترکیه کشور 91 سال ظرفیت همین با و باشند.می کشور

 الحاق از حاصله منافع و شده ایجاد فضای است. داشته مهندسی و فنی خدمات
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 را یهایشرکت و گرا درون اقتصاد مدت کوتاه در که است ممكن WTO به کشور

 به مدت دراز در ولی دهد قرار تاثیر تحت بشدت اندنبوده فعال صادرات حوزه در که

 کار تقسیم مزایای از ندتوانمی ایمنطقه فرا هایشرکت با تنگاتنگ رقابت دلیل

 تسهیالت و تكنولوژی انتقال و خدمات یكفیت و دانش ارتقاء چنین هم و جهانی

 مهندسی کردهتحصیل نیروهای اعزام .بگیرند بهره کشورها سایر توسط شده ارایه

 یقینا ولی باشد داشته بهمراه ارزآوری کشور برای دتوانمی چند هر کشورها سایر به

 انجام و مهندسی و فنی خدمات صادرات منافع از که را ای افزوده ارزش دتوانمین

 هایشرکت محور که آنجا از کند. کشور نصیب شودمی کسب مختلف هایپروژه

 تنها نه شدن جهانی فرآیند در لذا باشدمی آفرینی دانش اساس بر مهندسی و فنی

 ارایه به پویایی سطح بهترین در ندتوانمی بلكه کنند حفظ را فعلی وضعیت ندتوانمی

 کالس در خدمات ارایه جوهره و اساس و ماهیت ولی بپردازند جهانی بازار در خدمات

 ارایه فلسفه با را خود که یهایشرکت است. شرکت منابع مستمر بهبود جهانی

 برای ییهافرصت جوی و جست در جدی طور به نمایند سازگار مطلوب خدمت

 پذیری انعطاف خدمات، فروش، هزینه، کیفیت، قبیل از کلیدی هایزمینه در بهبود

 دانش مهندسی و فنی خدمات هایشرکت تجهیز و اطالعات کسب هستند. نوآوری و

 امروزه مشخصه المللیبین مناقصات در شرکت و بازاریابی نوین ابزارهای به بنیان

 هاشرکت ،WTO به الحاق و شدن جهانی روند باشدمی تراز جهان هایشرکت

 جهانی پرنوسان و متغیر بازارهای در رقابت به قادر را خدمات عام بطور و مهندسی

 مرسوم ای رویه بعنوان مهندسی و فنی خدمات هاشرکت از بسیاری عادت .کندمی

 چسبندگی و جهانی بازار به ورود خصوص در انفعالی و کارانه محافظه برخورد و

 ترس - داخلی بازار جذابیت (متعدد دالیل به داخلی بازار در فعالیت به ما هاشرکت

 و الزم منابع نبود بازار، یهافرصت از نداشتن آگاهی - خارجی بازار در فعالیت از
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 قافله از هانآ ماندن عقب به منجر دولت( تجاری و سیاسی هایپشتیبانی بودن ناکافی

 شد. خواهد خدمات حرکت در سرعت به

 است نیامده در سازمان این کامل عضویت به ما کشور هنوز اینكه به توجه با

 فنی خدمات هاشرکت تهدیدات، و هافرصت بررسی با تا است آن فرصت اکنون لذا

 سوی از بهنگام و موثر تصمیمات اتخاذ و WTO در رقابت فضای در مهندسی و

 رقابتی بازارهای با رویایی برای اقتصادی هایبنگاه و مهندسی نظام یهاناسازم

 سنگین وظیفه کشور مهندسی بخش نگرآینده و شایسته مدیران شوند. آماده آینده

 شدن درگیر بعلت مدیران از بسیاری زیرا دارند به عهده زمان برهه این در خطیری و

 این و دهندنمی نشان خود از آینده به چندانی توجه روزمره، مشكالت و مسایل در

 کشور خدمات بخش نهایتا و مهندسی و فنی هاشرکت متوجه جدی خطری دتوانمی

 مهندسی و فنی خدمات صادرات روی WTO به الحاق، مثبت آثار مهمترین نماید.

 نهایتا و خدمات کیفی کمی و بهبود بازار، توسعه صادرات، برای فرصت حوزه افزایش

 و هاپتانسیل از بهینه و بهتر استفاده و جهانی فروش و توزیع ارزش، زنجیره تكمیل

 زیاد نگرانی و بیم از توانمی WTO در عضویت منفی آثار مهمترین از و هاستمزیت

خدمات،  واردات افزایش خارجی، هاشرکت با رقابت برای هابنگاه ناتوانی از ناشی

 .برد نام ورشكستگی بیكاری

 و کشاورزی و صنعتی تولیدات فعلی موقعیت در کاال صادرات اینكه به توجه با

 بودن پایین و داخلی، بازار رکود و تورم جهانی، شدید رقابتهای و کشور معدنی

 سوی به را ما دتوانمین و است همراه شدیدی هایلرزش و نوسانات با وریبهره

 و شود پر مهندسی و فنی خدمات با دتوانمی خالء این لذا دهد سوق پایدار صادرات

 از بسیاری که نمود اذعان باید سازد. رهنمون ماندگار صادرات سوی به را ما

 انتقال به نسبت مهندسی و فنی خدمات صادرات با ابتدا یافته توسعه کشورهای

 هایتشكل لذا اندیافته دست فعلی موقعیت به خود فرهنگ وحتی تكنولوژی دانش،
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 دارند. به عهده مهم این در را بزرگی وظیفه دولت چنین هم و کشور مهندسی نظام

 و یارانه بیشترین که خدماتی و صنعتی واحدهای از دسته آن الحاق فرآیند در

 به رابطه این در شد. خواهند روبرو جدی هایآسیب با اندکرده دریافت را حمایت

 دولتی وابستگی دلیل به نقل و حمل و بانكداری و بیمه مخابرات همانند خدماتی

 انحصار در کامالً گذشته سال سی طول در هابخش این که چرا داشت. اشاره توانمی

 خدمات نامه موافقت لحاظ از ولی نیستند برخوردار باالیی کارایی از و بوده دولت

 حساس یهابخش که دارند را امكان این کشورها )گاتس( جهانی تجارت سازمان

 عرف اساس بر و عمل در اگرچه کنند مستثنی تجاری آزادسازی از را خود خدماتی

 تجارت بخش در که آمریكا و اروپا اتحادیه نظیر پیشرفته کشورهای فشار تحت و رایج

 طی از پس بود خواهند ناچار عمدتا دارند باالیی العاده فوق نسبی مزیت خدمات

 کشورها این مهندسی و فنی خدمات روی بر را خود بازارهای ساله چند انتقالی دوره

 این به پیوستن از را ما نباید کشور اقتصادی یهابخش پذیری آسیب اما بگشایند.

 خدمات و صنایع الحاق، برای انتظار دوره طی یمتوانمی ما که چرا دارد. باز سازمان

 برای و نموده پذیررقابت را آنها دولت کمك با و کنیم شناسایی را کشور پذیر آسیب

 و خدمات بخش اهمیت و گستردگی مجموع در کنیم آماده عرصه این به ورود

 در جهانی تجارت سازمان الزامات کندمی ایجاب مهندسی و فنی خدماتی باالخص

 خصوصی، بخش از اعم ذینفع هایگروه و مسئوالن ویژه توجه مورد بخش این

 عمده کنندگان مصرف و کنندگان تمامی عرضه و هاکنسرسیوم و سندیكاها دولتی،

 در تجارت جهانی سازمان الزامات با افراد این که است ضروری گیرد. قرار خدمات

 همكاری یكدیگر با الحاق برای آمادگی برای و شوند آشنا خدمات تجارت زمینه

 کنند.
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 برای دانش هوشمندانه کاربرد»صورت  به توانمی را مهندسی و فنی خدمات

 که شودمی مشخص تعریف این به توجه با نمود. تعریف« عملی مطلوب مسائل حل

 خدمات گستردة مفهوم در صنعتی و علمی هایاز فعالیت ای هگسترد طیف

 ایگسترده طیف شامل مهندسی و خدمات فنی بنابراین گیرد. می جای مهندسی

 و داشته تفاوت یكدیگر با هاآن در کار رفته به فناوری لحاظ به که است خدمات از

 هایپروژهآوردن  در عمل به ایده از جهت و دارند متقابل ارتباطی هم با ماهیتاً

گیرند. می قرار استفاده مورد هاآن نگهداری و اندازیراه نیز و گوناگون

 فصل هشتم    

 مهندسىو  فنى تخدما ورصد یندافر
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ش ـین بخ، در امىباشدحلى اطى مرم مهندسى مستلزو فنى ت خدمادرات صا

ست زم االاز آن قبل داد. هیم اخوار سى قرربررد وـمده و مرـبرشرا ل ـحان مرـیا

ند دارمهمى ی اـهزیش نیاـى پـلمللاین ـبی اـهزاربه باای ورود بر هاشرکتنیم ابد

 از:تند رعبا هاآن که مهمترین 

 جهانىی هازاربار در حضوای اال بربه نگیزا 

 جى رخا ایهوهگرها و ننساابا تباطى ار ایهرتتسلط بر مها 

 فنى ایهرتتسلط بر مها 

 هدفمند دار و جهت ش تال 

 قابت ان رمیدر در نایى پیكااتو 

 درات مر صادر اجدیت ر و پشتكا 

 نه مالى مناسب اپشتو 

 چه ریابى یكپازارنایى بااتو 

 اردسایر مو 

 

  (: خدمات فنی و مهندسی1-8شكل )
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 :باشدمیبه شرح زیر  مهندسىو فنى ت خدمادرات حل صاامر

 تىدراخدمت صاب نتخاا -1-8 

نسبت به ف هدی هازارشناخت باد و نایى خواتوس ساانند بر امى تو هاشرکت

خلى موجب زار دااـیم بـکه تنظا نمایند چرام دـقور ادـل صـدمت قابـخب نتخاا

ور یل مجاارد ذبه جز موت خدماو کلیه کاالها ور صدو  ددنمىگرور ممنوعیت صد

 د:هد بواخو

 فرهنگى.اث میرو عتیقه ء شیاا -لفا

یست زیا حفاظت محیط و نتیك ژخایر ذمى یا نباتى که جنبه حفظ م داقالا -ب

 شته باشند.دا

 .خت مى کنددانه پررامستقیماً یا هاآن تأمین ای لت بردوکاالهایى که درات صا -ج

 .مىباشدز مجاد قتصااری اتصویب شوو ه ـمربوطه تگاـسد دنهاـا پیشـب

ز گانى مجازربا، وزارت حتمالىد اکمبوان جبرو خلى زار داتنظیم بار به منظو -نكته

نسبت به ل ارز نتقاون ابدواردات طریق از هد دکه تشخیص مى اردی وـمدر ست ا

 نماید.ام قداخلى ی داهازنیاان جبر

درات مهندسى که عالقمند به صاو فنى ت خدما هایشرکتز ری ابسیاای بر

کمرنگ درات به صارا  هاآن تمایل و نایى اکه تود دارد جودی والیل متعد، دهستند

و ست ت درطالعااعف ـضف، تى هددرصای هازاربازم در الت تباطاان ارفقد. کندمى

ت و مشكال، جىرخای هازاربادر ر ضعف تجربه حضور، مذکوی هازاربااز به موقع 

، ضعف بنیه مالى، شناآنا وت و متفارات مقرو نین اقو، بانىو زفرهنگى  یهاوتتفا

ر حضوت مشكالو نع امهمترین موآن از د ـمانناردی وـمو ى ـنش تخصصداضعف 

ب نتخادر اجى رخان فرمایارند. تمامى کارومى ر لمللى به شماابین ی هازاربادر 

آن ل ـالیو دد ـهندى ـمج رـه خـبدی اـیاس زسووجى رخاران پیمانكاو ین ورمشا
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د. شد جستجو نموره شاا هاآن که قبالً بهت گانه خدمارچها هایویژگیدر د ـبایرا 

ن فرمایارکام ین تماابنابرزد. ى ساـر مـتاروـشرا دها زارین باذ در انفوع همین موضوو 

ه دـه کننـئارا هایشرکته ـتند کـهسل لقوامتفق ع ین موضودر اجى رخای هازاربا

عا مى نمایند مطابق ادکه را ئه خدماتى ارانایى اقعاً تووامهندسى باید و فنى ت خدما

ن اـفرمایره کاـکری لین کارو اوین از اشته باشند. ل داوـقبرد وـمی هااردتاندـسابا 

طلب داو هایشرکتد ـى کننـمش الـه تـت کـسان ـیاد ـهندى ـمم اـنجاجى راـخ

ت نند خدماایا مى توآینكه انظر د را از ونظر خرد مهندسى موو فنى ت ئه خدماارا

تحلیل نمایند. متاسفانه نكته و تجزیه و سى رهند یا خیر برم دنجارا اا ـعرد ادمو

دور مهندسى و فنى ت خدماه هندده ـئارا هایشرکتری از ید بسیااز دظریفى که 

ئه اراایى ـناه توـدماتى کـخم الـعب و ااـنتخاستى به درست که به این است ه اماند

و فعالیت ی مینههازگر نگاهى به اند. دازپرند نمىدارقبا از ربهتر ی به نحوآن را 

و فنى ت خدماه ئه کنندارا هایشرکتری از بسیای اـعرد ادوـمی اـنایىهاتو

را از مهندسى و ى ـفنت خدمااز سیعى وید که طیف دهیم اخو، یمازمهندسى بیاند

و مختلف  های نیروگاهحتى ساخت و  ونیرل نتقاط اتا خطو، گرفتهزی ساراه 

مینه زند امر مى تواین اند که مى کنان عنورا هكشى ری و زبیای آشبكهها

مطالعه آورد. هم ااجى فرـخن اـفرمایرکان اـمیرا در  هاشرکتین ابه دی عتماابى

ند انستهاتودی متمان سالیال مهندسى که طوو فنى ت خدمان کنندگادر صار فتار

یا دو بر اره ست که هموآن ا یگویا نددازبپرد خوت خدمادرات ابا موفقیت به ص

عایت ربا را  هاآن لى ده وتكیه کرود شته کامالً تخصصى محدرکثر چند احد

ت به شهرای آن مجرو از ند اهساندم رنجاامانى به و زکیفى ی باالی هااردستاندا

لبته اند. ادهنمو ترراه همود خوای بررا تى ی آهاوژهخذ پرامسیر ه و سیدرمناسب 

عا ادنند اهستند که مى تورگ بزی هاما کنسرسیوـشت که تنهدور دانظر از نباید 

 تخصص هستند.ان و توی بیشتری شتههادر رکنند 
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هستند که قبل آن مند زمهندسى نیاو فنى ت خدماه کننددر صا هایشرکت

ب ـکس هایسیستمطریق ن، از هدفشان فرمایار به کاد خوی نایىهااتوم عالاز ا

، فرهنگ، هاآن ری اـک هاییتلواز اوامعى ـناخت جـش ابىـیزاربار اـخبت و ااـطالعا

 از به تفصیل ی مباحث بعددر که ی یگرد دمتعدارد موو منابع تامین مالى ن، باز

ست که این اصلى اچالش و ین مشكل اند. بنابرآورهیم گفت بدست اسخن خو هاآن

ل یا پوو قت ف وصرظ لحااز مختلف چه ی که محتمل هزینههااز آن چگونه قبل 

، اـهزارباد در آن یى خوراکاو ثر بخشى ایش افزر ابه منظو، جى شدرسفر خاای بر

د. کرار هدفمند برقرط تباار هاآن باه و شنا شدذ آنفوذی  هایشرکتاد و فراا ـب

متوجه دش خود الاومهندسى و فنى ت خدماه دـکنندر اـصد فتاق اتفااین امانى که ز

ست یا باید ده اکرب نتخاد اخودرات صاای بررا سترسى ف دهدزار یا باآکه  دمىشو

د حتمالى خوی افرمارکاف و هدزار به باز ید بادباشد. ثانیاً با ی جدیدزار بال نبادبه 

 شد.وبفراو هد به امى خورا د که چه خدمتى ـى گویـم

 فهدى هازارشناخت با -2-8

، ستت درطالعااشتن ون دالمللى بدابین ی هازارمیز به باآموفقیت ورود 

 هایشرکتگاهى آیش افزد. اهد بوال نخوـها محتمزاربااز آن به موقع و مرتبط 

د پیشبردر د ـنایط جدید جهانى مى تواشرو لمللى اقابتى بین زار ریط بااشراز خلى دا

ی اـهزارى باایـد. شناسـمهم باشر لذکر بسیاق افو هایشرکتتى دراصااف هدا

ای بر هاآن های دشواریت و مشكال، هاینمنداتو، هاتى قابلیـمعرفف و دـه

نى اچنددو ت ـهمیاز اى ـدسمهنو ى ـفنت دماـخه دـکنندر اـص هایشرکت

نسبت به ی جامع نگری ست که باید بر مبنااماتى اقداجمله و از ست. ردار ابرخو

ت بلند مدش به تقویت نگرد و گیرم نجادرات اصاار در أثیر گذـتی اـامى متغیرهـتم
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ی هازاربار در حضوای خلى بردا هایشرکتت ـت قابلیـتقویدرات و به صاای حرفه و 

 کمك کند. لمللىابین 

 د: گیرار توجه قررد یل باید موی ذهارمعیاف، هدی هازارباب نتخادر ا

  ف.هدی هازاربه باو ورود سترسى دسهولت 

  یى. امستقیم هوی هاوازپرد جون و وساآنقل و حمل 

  ت.طالعاد اوری اگرت و تباطااری اربرقردر سهولت 

 ف. هدی هازارمحلى بای هافئتالده از استفان امكات و اتباطاار 

 ف.هدی هازارباری در ماندگار و سهولت حضو 

 جى.رخااری نین سرمایه گذاقو 

 هند اجى که مى خورخاران پیمانكاوران و به مشاط مربورات مقرو نین اقو

 کنند. ر کازار بادر آن 

 جىها.رخاای امت برقایط اشرا و یزور وبه صدط مربورات مقرو نین اقو 

  هاآن منابع واردات و مهمترین . هاآن مقاصد و تى دراصام قالامهمترین. 

  ژی.نرو اهزینه سوخت 

 شتن یا ه، داجول ونتقاو انقل ، هاتمالیاها، تخدابه پرط نین مربواقو

 و...گزینى بانكى ربطه کاراشتن اند

 ل ـنقو ل ـحمی اـههبكـشا، هو، آب و نهامد سرن، درآبا، زفرهنگ، جمعیت

بین ت تباطا، ارندگىزمتوسط ی هزینهها، ایىـیو درى ـمین، زیىاوـه

، لمللىاینـالى بـمت اـموسسو  هانكباا ـبط تبا، ارحكومتع نو، لمللىا

لیه اوسترسى به منابع ه، دکننددر شرکت صادر مار بط سیاسى با کشوروا

 وژه.پرز نیارد مو

 نظر.رد مووژه مینه پرزدر قیب ی رشرکتهاو ها رکشو 
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شن باشد. جهت و روسترسى دباید قابل ف هدی هازارتعیین بادر شرکت اف هدا

در ضعف شرکت صات و قوط تحلیل نقاو ه تجزیه ـبز اـنیاف، هداین استیابى به د

یگر ی دسوف از هدزار اـالى بـحتمی ادهاـتهدیو ا ـتهـفرص، و وـیك سه از کنند

ر یاـبس دمىشوحاصل ق فوی هاربا توجه به فاکتو که SWOT)تحلیل و )تجزیه 

یكى دهند. نزدتشكیل مىرا قابتى شرکت ی ریاامز، شرکتت قوط ست. نقاوری ارـض

ی قیمتهادن قابتى بو، رنقلو هزینه حمل دن وـایین بـپف، دـهی اـهزاره باـب

متخصص وی رـنیرداری از وـبرخ، اـهوژهرـپم اـنجای ارـا بـرکتهـشدی نهاـپیش

را  هاآن ه و شدب محسو هاشرکتت قوط نقااز ند امى توآن مانند و قیمت زان ار

 قبا کمك کند.ربت به ـنسی کسب برتردر 

قالب ان در مى تورا قبلى ر طوسره در شارد اموی هارها نیز فاکتوزاربعد بادر 

 د.نموی تقسیم بندآورد مى د بوجوف( هدزار تى که محیط )باایا تمهید هاتفرص

از مهندسى تنها پس و فنى ت خدماه کننددر صا هایشرکتر هوشیان یابازاربا

یا تصمیم مى گیرند قید ه و شدزاری باوارد ه ـت کـساتحلیل و ین تجزیه م انجاا

 برگزینند.د فعالیت خوای بری را یگرزار دباو بزنند زار را باآن 

 قبارشناخت  -3-8

ك ـا یـد یـند یك تهدیامى توف هدزار بادر یا ضعیف ی و قوی قباد رجوو

ردار تحلیل خوبى برخوو تجزیه ان تواز  هاشرکتاز ى ـد. برخـیب آاـه حسـت بـفرص

فرصت د خوای رـمحیطى بات تهدیداز نند اقع مى تواموری از بسیاده و در بو

د ـناىتوـمف دـهی اـهزاربادر قه ابـا سـایى بـقبد روـجل واـمثان بیافرینند. به عنو

ند یك عامل موثر رداربرخوی کمترت شهراز که  هایشرکتاز ته ـسای آن درـب

نند اضعیفتر مىتو هایشرکتق ـن طریـیو از اد ـباشدوم ت ـسر داـکم نجااجهت 

ق ـطریر از اـن کـیم ااـنجاه ـلبتاد. ـکننز اـبد خوای پایى بری جازار بادر مى آرابه 

www.takbook.com



 صادرات خدمات فنی و مهندسی

 

 

196 

تى رچه مهاریكپاب و یابى خوزاربط بادد. رواپذیر مىگرنمكاب ایابى خوزاربا بطروا

و موختن آدر سعى ان توم بایستى با تما هاشرکته ـست کاهمیت ابا ر بسیا

از سته ای ان دبرزار اـبی در قوی قبارت رینصواغیر در شته باشند. ی آن داگیرربكا

مىبرند نه تنها عامل موفقیت نیست نه یابى خوبى بهرزاربط بااز روایى که هاشرکت

به زار را بای آن عطا هاشرکتاز سته داین دمىشویك تهدید باعث ان ه عنوبلكه ب

ام، یى هر کدراکاو ضعیت وسى ربرو ا ـقبرناخت ـشاد و دـلقایش ببخشند. تعیین تع

مل اه عوـکداد د ـهاخون را اـمكان ـیابه ما ن سعت فعالیتشازار وبان و ید مشتریااز د

ت، کاارستیابى به تدزار و دتسلط بر باای بر هاآن و از شناسایى را قابت رعناصر و 

ح یل مطرذ ایهعین مقوله موضودر اکنیم. ده ستفاابهتر وش فرو تولید ت و مكاناا

 آورد:ست دپاسخهایى به  هاآن ای مى شوند که باید بر

 ؟ستر اقبا چقدرکثر ظرفیت احدو قل احد 

 قبا به چه ه رینداری آسرمایه گذن(، یاد )زسودش، گردر سرمایه ان میز

 ؟ ستاتى رصو

 ؟دمىشوم نجااقبا چگونه رنسانى( و الى سترسى به منابع )ماد 

 ؟ستاچه سطحى در قبا ده رستفارد اموژی تكنولو 

  چگونه ن یشاوش افراز پس ت خدماو ئه مى کنند اراقبا رسطح خدماتى که

 ؟ستا

  هاآن فعای رقبا برو رهستند ها امکدف دهزار بادر قبا ت رمشكالو مسائل 

 ؟ مىنمایندام قداچگونه 

 ؟ستاچگونه زار بادر صلى ی اقبارر فتااف و رهدا 

 ؟ستاچگونه اری قیمت گذی هایتژاسترا 

 ؟ ستامحلى چگونه ده یا ساو متخصص ی هاونیراز قبا ده رستفاه انحو 

 ؟ستاقبا چگونه ت رفرما نسبت به خدمارکاش نگر 
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 دراتصااى تژیک براسترى ایزربرنامه  -4-8

ها و نمازسات تباطاش ارگسترند ژی و رووتكنولون فزروزابا توجه به پیشرفت 

ن نسبت همیبه مانىزسای یندهاآفرو بستگىها در واین داـبنی هاینیگرگودمه در ادا

 هاآن اناً مدیرـمتعاقبه و دـیدر گرـت هدـپیچی هانمازاـمسایل ست و نیز مشكال

از د ـهندیش افزا هاآن حلت و ین مشكالایى با رویاا در رود رخوان بایست تومى

یى اجرده و اسال عین حاو در جامع ای برنامه ای، هین مسایل پیچیدـل چنـح ورـینا

ید. ا در آجرابه ن طمیناابا نهایت ه دـند به سرعت عملى شاطلب مىکند تا بتورا 

ی اـههـبرنامات، ین تغییراپاسخگویى به ان در مدیران بر تووه ین مسیر عالدر ا

د ـهاى خوـپدر که د نتایج متعدو یا امزبر وه یابى عالزارتژیك موفق مدیریت بااسترا

قابتى کمك رمزیتى ن ایش توافزاند به اقابت مىتوی راـههـف لبـا تعریـت بـشدا

ین انهایت نتایج در د ـنمایی هبروزی رامراقابتى ی رفضارا در  هانمازساده و کر

ن الـکی زـیره ـبرنامان ورودی وـه عنـبر( عتباو اقت ان دبرنامه )با توجه به میز

ن ـیا هایتتمامى قسمدر لبته اگیرند. ار قر دهستفارد امانها موزتژیك سااترـسا

ان بررکاو میانى ان مدیر، عالىان رـهباری رذـاثیر گـتو ش ـت نقـیسبامیه ـچرخ

ظ اـق لحـقیر دوـبه طی تا نتیجه گیرا جرح و امرحله طرن از مازنهایى ساو یى اجرا

د وـمیم خـى تصـمهندسو فنى ت خدماه کننددر صا هایشرکتمانى که ز ند.دگر

ای به برنامهز ین تصمیم نیاای اجرا ربه منظو، نمایندذ اـتخاا ـهزاره باـبای ورود رـبرا 

تژیك استری ایزره ـنامبردرات آن را اـصو مدیریت ت بیادر ادند که دارجامع 

ت. ـسه ادـف شتى تعریدراصای هازاربه باای ورود بری چندی هارهكارانامند. مى

چند و بر پیچیدگى د مىگیرار برنامه قردر جى رخای هازاربه باورود ه ـانى کـمز

ان قت نظر بیشتر مدیردمر اهمین ه و دـشوده فزابرنامه و تصمیمها ن شدی بعد

رد موی ورود هایتژاستراز ایل برخى در ذطلب مىکند. را  هاشرکتیابى زاربا
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لمللى ابین ی هازاربادر مهندسى و فنى ت اخدمه کننددر صا هایشرکتده ستفاا

 هیم.دمىار سى قرربررد مورا 

 مىکنند که ده ستفای اتژاستراین از ایى هاشرکتمستقیم: ی ورود تژاسترا

و ضعف شرکت ت و قوط نقاد از خوی اـلهـتحلیو ه ـتجزیس ساابر 

قابتى رمزیت از باشند که ه سیدرین نتیجه ابه زار بای فرصتهاو تهدیدها 

ن یشااقابل توجهى به دآوری نوید سون هدفشازار باو ند ردارباالیى برخو

ن فغانستااق و اعرزار بادر خیر ن ایطى که سالیااشرل اـمثان هد. به عنودمى

د بوده نمود یجاان ارـیاى ـمهندسو ى ـفنت خدمان کنندگادر صاای بر

ا ـهزاربا ینی وارد اتژاسترابا توجه به همین  هاشرکتادی از باعث شد تعد

ین انیز ی مك کینزت افع قابل توجهى نیز کسب کنند. مطالعاـمنه و دـش

ست که ه این عقیدار ـبو ت ـسار داده ارـتایید قرد موی را تژاسترا

ها عمل زارین بادر این ه در ادشونوارد لین ان اویى که به عنوهاشرکت

به ع ومجم، در نددازنیز بپری را بیشتری گر هزینههااحتى ، کنندمى

ه و ماندن پنهاوی ید از دنچه که آهند یافت. است خوی دباالتردآوری سو

ن ـیدر اوالً ـعمم اـههشوندوارد لین اوست که این است ه انشدره شاان ابد

 تر مىشوند.را ماندگاـهزاربا

 ی یسك باالترت رجااز درهایى که زاربادر قبا: ربا ن همزمای ورود تژاسترا

، ورود ندرداربرخون کنندگادر صاای بری بیشترم اـبهاز ایا ده و بوردار برخو

در صاای برد متعدت كالـه مشـر بـمنجده و وـند پر هزینه باعجوالنه مى تو

ل معمورا سویه دو تالشى  هاشرکتقعى اچنین مودر باشد. ن کنندگا

و قیبا عقب نیافتند ای ورود از رمى کنند که برش ك سو تالـیاز ند. دارمى

مىکنند ش یگر تالی دوـسو از نكنند ار گذواقبا ربه زار باح صالابه 

قبا رقعى حتى با اموآورده و در قبا پایین رحد د را در یسك خوی رهزینهها
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بنا را سند که هم هزینهها رفق مىابه تون قبایشاربا  هاآن کنند. مىف ئتالا

مند هبهرزار بادآوری سواز م مشترکا ـهو د ـتقسیم کنند فقى بین خوابه تو

مبهم ی اـهزاربات مطالعاات و کرامذ، قباازات ربه مو هاشرکتین اند. دگر

ن یشااند دنموورود ه بام قداقبا رمانى که و زمىنمایند. ز غارا آیسك رپر و 

 کنند. نیز چنین مى

  ا ـبورود ه ـد کـنادهوـت نمـثابت اـینكه تحقیقابا تاخیر: علیرغم ورود

از لى یكى د وبا تاخیر مى گیرن شوندگااز وارد  راا ـیامزری از یاـاخیر بسـت

هایى زاره باـبای ورود رـب هاشرکتری از یاـبسده تفاـسرد اوـمی هارهكارا

اول ه ـرکتى کـد. شـنرداربرخوی یسك باالتراز ر دمىشور ست که تصوا

متحمل را فرما رکازی ساه گاآیا هزینه زار بازش موآهزینه ، تـسه ادـشوارد 

ازه ندایابى ف ارزصرن را مازد ـنناتوىـمی دـبعن وندگاـش د. واردمىشو

ز در آن وـها که هنزارباه باقیماندی قسمتهاده و فرما کررسابقه کازار و با

با ن شوندگاوارد یگر رت دهند. به عباار دقرف هدرا نگرفته رت شى صووفر

توجهى قابلد آوری سواز نند امىتوزار بای اـهءه خالـتر بـخیر بیشتا

 ند.دگرردار برخو

یك از شرکت ی نایىهااتوو به منابع زار؛ به باای ورود بری تصمیم گیره باالخر

 دارد.فرما بستگى رکازار و بای یژگىهاو وسو 

 زاربادر تباطى ارمل اتعیین عوو یابى زاربا -5-8

ی ستههااخوو ها زنیاء ضااریند آفراز تست ریابى عبازاربا، به نظر فیلیپ کاتلر

، ستاتعریف نیز مشخص در نه که گونهماه ـلدد مباـینآق فرـطرین از تریامش

یابى زاربا های فعالیتص وـخصی در رـمیم گیـلى تصـصر اوـمحان وـبعنی مشتر

 .دمىشوقع واتوجه رد مو

www.takbook.com



 صادرات خدمات فنی و مهندسی

 

 

200 

تعریف و به تعیین ، مانىزسااف هداست که نیل به این ابر د عتقا، ایابىزاربام مفهودر 

و تر ب مطلوی به نحون ضایت مشتریارتامین ف هدزار اـبی اـستههاخوو ها زنیا

 م دارد.بستگى تا، قبااز رموثرتر 

 مهندسىو فنى ت خدما (VP)هفت عنصر  -1-5-8

امل ـش (VP)ى ـمهندسى توجه به هفت پو فنى ت خدمادرات یابى صازاربحث بادر 

از ى ـهد فیزیكاوـشو یندها آفردم، مرن، مكاوش، فرد برـپیش، تـقیمل، وـمحص

 هایشرکتری از ل بسیاـعمزه وـحدر فانه ـت. متاسـسردار اوـایانى برخـت شـهمیا

کمتر شاهد را مل این عوامهندسى توجه کامل به و فنى ت خدماه کننددر صا

ای بره آن جایگاق و اصر هفت گانه فوعناز ك به توضیح بیشتر هر یك ـیناهستیم. 

 یم:دازمهندسى مى پرو فنى و فنى ت خدمادرات صا

، دمىشوه خدمت نامیدب ین کتادر اکه ل محصوت(: )خدمال محصو (1

ان باید بدن کنندگادر ست که صاای ات گانه ـر هفـعناصاز ن ـکرمهمترین 

 هر یكای تى بردرااـصص اـدمت خـخب اـنتخص اخصودر توجه کنند. 

ه ـا بـتنهرو ین ه. از اشدداده کافى ت تى قبال توضیحادراصای هازاربااز 

در د ـبایه دـکنندر اـص هایشرکتکنیم که مىره شات ااـن نكـیار ـکذ

ی مزیتهان از نجامشادر اه ـکص را اـدمت خـد خـکثر چنادـحم اول، اـگ

و در  ننداـا برسـفرمراکع طالابه ده و آن را نموب نتخااند ردارقابتى برخور

ه ـئدر اراکه ی صحیح تعهدم نجاف اصررا قت کافى و دتمرکز ی بعدم اـگ

ین اکه  دمىشوال باعث اوها رین کام انجااد. ـبنماین، دـنادهوـدمت نمـخآن 

ف عناصر شش ـثانیا تكلیو ند دگرردار مشخصى برخوه جایگااز  هاشرکت

 هد شد.اهم مشخص خوی را گانه بعد
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و فنى ت بحث خدمااری در گذقیمتای هایى که بریتژاسترا قیمت: (2

وت از متفاودی گیرند تا حدىـمار رـقده تفاـسرد اوـمهندسى م

ت دماـایر خـسو اال ـبحث کده در ستفارد امواری قیمت گذی هایتژاسترا

یم دازبپر هاآن وت تفاه جوویم که به تبیین ارینجا قصد نددر البته ما است. ا

قیمت باید د ئه پیشنهادر ارامى کنیم که ه ندـه بسـد نكتـچن کرذتنها به 

ه شدم تعیین قیمت تمادر مكانى که و مانى زموثر ی هارفاکتوم به تما

ه ـکافى توجد حاشیه سوو قبا رحتمالى ی انیز قیمتهاو ند دارخالت د

ر مستقیم که به طور گر چه نه به طواه ـتند کـملى هساوـت. عـشدا

دور ر ـنظرا از  هاآن د ـنبایو د ـندارتاثیر ه شدم تما قیمتدر مستقیم 

زار باان در یخبندو سرما ت شت. مثال توجه به فصل نسبتا طوالنى مددا

ی یش هزینههاافزاست که باعث امل اعواز ى ـه یكـمیانی یاـسی آهارکشو

ه شدم یش قیمت تماافزاکه همگى به  دمىشوغیر مستقیم و مستقیم 

 منجر مى شوند.

بر را در بعد دو مهندسى و فنى ت خدمادرات صان در مكام مفهون: امك (3

غیر فیزیكى یا و فیزیكى  های مكانه معنى ـه بـکاول آن د ـبعد. رـگیمى

د را خووش رـفاز ل ـقبت دماـخ هاآن ست که شرکت بوسیله ایجیتالى د

و  هاینمندانمایش توو شرکت به معرفى ها نین مكادر اهد. دئه مى ارا

را فرما رسعى مىکند که کاو خته دافرما پررکاای رـبد وـخی اـشایستگىه

بدین معنى که نمایش زد. سان هنمون دوم ریا مكادوم و به مرحله د با خو

ا ـفرمرکاش ذیرـر پـنسخت تاثیر قاطع بن ثر بخش مكاو اشناسانه رکا

ن مكادر ند اگر شرکت بتواشت. یعنى داهد اخون دوم مكار در وـحضای رـب

فرما به نمایش رکاای برآن  یهاینمنداتوو شرکت از موفق ی تصویرل او

به تماشا بنشیند ن دوم مكارا در صلى اینكه نمایش ای ابررا فرما رکاارد، بگذ
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وژه را ست پرانسته است که شرکت تواجایى دوم ست. بعد ده انموده ماآ

ده و ىتر بوبسى طوالنن ین مكادر انمایش ن مازنماید. ا جرده و اخذ نموا

ین توجه ابنابر. دمىشوشامل وژه را پرم تمااز احتى پس ن و تا پایاا بتداز ا

پیوسته ر بطوای شرکت و جانب شرکت طلب مىنماید را از نى اچنددو 

ست م درنجااهم د. راز آن نشودار فرما خدشهرضایت کارکوشش کند که 

مطابق  ار دادمتن قره در شدی داده هاهعدوبه دن عمل نموو ظایف و

ا ـفرمرق کاـفاتوش و ذیرـپرد وـمو ى ـلمللابین ی سطح باالی هااردستاندا

ن اـطمیناالى ـو عـبه نحات کامل تعهدای جرات. شرکت باید نسبت به ـسا

فرما رکااز شتباهاتى قبل ایا ت تن نوساناـشرت داوـصو در د ـل نمایـحاص

ن دوم باشید که مكاشته داجه نماید. توام قدا هاآن فع و ربه شناسایى 

ین اید. بنابرب آشرکت به حساای یمى بره دایك نمایشگاان ند به عنواتومى

 ید.اربه نمایش بگذه ین نمایشگان را در اکنید بهترینهایتاش تال

ای از ترفیعى مجموعه های فعالیتمیخته ر از آمنظووش: فرد پیشبر (4

ای ست که برابط عمومى وش و روافرد پیشبرری، حضووش فرت، تبلیغا

م هنگاد. مى گیرار قرده ستفارد امووش برنامه فر های هدفستیابى به د

ان ترفیعى به عنو های ه فعالیتـد همـبای هاشرکتسى سیستمى ربر

گ ـهماهن ىـل یعنـن عمـیاوند. ـه شـر گرفتـنظدر فرعى  ایهمسیست

 های فعالیتیگر و دبرنامه تبلیغاتى وش، فری هاونیر های فعالیتدن رـک

ین وزی ارـما ایهنمازاـسو  هاشرکتری از بسیادر تشویقى. متاسفانه 

بین ل مثاای برد. گیرمىرت صوادی نفرو اگانه اجدرت صو به هاتفعالی

منطقى غیر ی هاردبرخوو قابت وش ررـدیریت فـمت و اـدیریت تبلیغـم

از تست رترفیعى عبا یهاتصلى فعالیف اهددی قتصاانظر . از دمىشوه یدد

شرکت. به ت محصوالای مد برو درآتقاضا ی شكل منحنىهاو ر محل ـتغیی
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ع طالی امجموعه فعالیتهااز ت ـتسرتقا عبااریا ت ترفیعا، ساسىر اطو

 که هر سه کامال به هم مربوطند.اری ثرگذو اترغیب ، سانىر

ى ـه مـعرضو د ـتولیاد( فردم )اتوسط مرت کثر خدماانجاییكه آدم: از مر (5

سطح ن، کناش در نگیزد ااـیجزش و اوـمب، آاـنتخان ـیاابرـبندد، رـگ

ه ـت کـنسآب وـد. مطلـنمایمىل متحوت به شدی را مشتری ضامندر

ر، کادر جدیت ، نایىاتوو شایستگى ، قبیلاز یى هاگییژد ووـخن از اـکنرکا

 هند.ن دنشاه را دـفایو كل ـل مشـحدر تعد ـمسر، و تكاب، احساسیت

را ى ـیكت ئه خدماارامختلف ی یندهاافرن میااز ند درقا هاشرکتیندها: افر (6

و قالب  هانارستوره ـت کـساب ـدین ترتیـد. بـبرگزینند وـخای رـب

و شمع ر نور ناکا را در غذو بوفه ده، ماای آغذ، شكالى نظیر کافه تریاا

 ند.اهبرگزیدد خوی یندهاافران به عنورا آنقبیل ی از اردمو

کوشند کیفیت فیزیكى هم مىات طریق مستنداز  هاشرکتهد فیزیكى: اشو (7

د خوای ك هتل برـب یـدین ترتیـند. باربه نمایش بگذد را خدمت خو

ن کنارکارد برخور و فتاره مىکند نحو و سعیکند ست مىدرسته ی آراظاهر

؛ برساندن را مشتریاای هتل بردن وبار ه قصد خدمت گذد کـباشای هـبه گون

 یا باشد.ایگر مزدا ـرعت یـس، پاکیزگىو ین خدمت شامل نظافت اه اخو

گ در مویررگ و شبكه ت، طالعاای امجران به عنوت تباطاارکه  دمىشوگفته 

د جوون وبد هاشرکتو  هانمازسات مع حیااداد ـیدترون دـ. بستهانمازسان بد

بستر در  هاشرکتت. ـذیر نیسـپن مكااتباطى و ارطالعاتى ه اندزسر شبكهیك 

د قابلیت خوو ها ینمندانمایش توو بالفعل به معرفى ه و بالقون فرمایاربا کات تباطاار

حتى و ها وژپرای جرازات ابه موه و شده گاآ هاآن یلویتهاو اوا ـهزنیاو از ه ـختداپر

پیمایند ست مىراه را درمى شوند که  متوجهت تباطااربه کمك همین از آن پس 

ر کای اـشوند که کجتباطى متوجه مىی ارمسیرهار از خوزیافت بادربا و یا خیر و 
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ای رـجایند ایا توقف فرد و بهبوح و صالاکجا نیز به و در ند ام دادهنجاب اخورا 

 هاتشرکرا در چه ریابى یكپازاربات تباطاارست که وینراز اد. ـند را داروـخی اـهرکا

در ساسى ت امااقداه ـجملاز ند. اشتهآن روا داهمه تاکید بر و آن ند ادهبنا نها

اختن ـسای رـب هاشرکتفرما مىباشد. ربا کاط تباد اریجازار، ابای فعالیتها

 ند که تخصص روی آورست به متخصصینى زم االن، هاد در اذخواز ت ـمثبی ویرـتص

حى این متخصصین به طراك ـه کمـبباشد تا ت میتباطاارمینه در ز هاآن

د وـى ختباطار ایهتسیاسای جره انگاآند. درت ورزمبا دتباطى خوی ارسیاستها

در موفقند. تنها ان یگردبا ط تبااری اربرقردر که زد سال مینى محواراگزره کاـبرا 

ی هازند نیاامهندسى مى توو فنى ت خدماه کننددر اـك صـه یـت کـسرت اوـینصا

 زد.ساآورده برد را خوه بالقون شتریاطالعاتى ما

ه ـتند کـفرمایانى هسرمهندسى کاو فنى ت خدمادر یع زتو ایهلما کاناا

در ینى هستند که ورمشاو  هاشرکتو ر ـگیمیمـتصو ى ـلتت دواـدتاً مقامـعم

 نند.آضیخدمت متقا

 ما هایشرکتف هدی هازاربادر خصوصاً  رگرفتن کاای مل براین عواشناسایى 

ر کاط تبااری اربرقرو شناسایى ون بد، شندباسومى مىن جهای هارکشواً کثراکه 

و هستند ل اـفعر یاـمهندسى که بسو فنى ت خدما هایشرکتسانى نیست. آ

 هستند. ترقمى کنند موفف صرع ین موضوای ابر هزینههایى

 تایید صالحیت -6-8

الحیت ـخیص صـئولیت تشـمسری وـیاست جمهدی رهبررت رانت نظااومع

ر گى حضودماو آمىباشند ر مذکون مازسای از دـه بنـتبدارای ره ـیى کهاشرکت

ه بر عهدرا ند داریا چند ملیتى دو  هایشرکتکت با ریا مشاو جهانى ی هازاربادر 

 دارد.
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ین ـتعی ایمهندسى مىبایستى برو فنى ت خدماه کننددر صای شرکتها

نت وسایت معا رر دین کاایند آفر، ه نمایندـجعامرر ذکوـت مـه معونـالحیت بـص

 ست.ه الذکر تشریح شدق افو

 لمللىابین ت مناقصادر شركت  -7-8

ق ـنظر )طبرد تامین خدمت با کیفیت موای قابتى بررست ی ایندآفر، مناقصه

که کمترین ی گرمعامله به مناقصهع موضوات دـتعه در آنه ـه( کـمناقصد ناـسا

 .دمىشوار گذ، واباشدده کرد پیشنهارا قیمت متناسب 

یا ار مناقصه گزی سوان از مناقصه گرات تعهدم نجاان ایابى تو، ارزمناقصهدر 

ت، اـمشخصو درآن  دمىشوم نجااگانى زرى باـه فنـتوسط کمیتوی به تشخیص 

ی هادپیشنها، انىـگزرى باـفنی اـىهـیژگوایر ـسم و ، دوایىرااـک، هااردتاندـسا

 .دمىشوه برگزیدل قابل قبوی هادپیشنهاو یابى ، ارزسىربران، مناقصه گر

 تمناقصاارى برگزى هاوشر -1-7-8

 انى ـگزرى باـابى فنـیارزه ـبزی اـنیدر آن ه ـکای مناقصه یك مرحله

ان در مناقصه گرد پیشنها ایهکته پاـن مناقصـیدر اد. ـها نباشدنهاـپیش

 .دمىشومناقصه تعیین ه جلسه برندن هماده و در یك جلسه گشو

  گانى زربا -سى فنى ربرار، که به تشخیص مناقصه گزای مرحله دو مناقصه

گانى تشكیل زربا -کمیته فنى ، مناقصهع ن نوـیدر اباشد. زم ها الدپیشنها

ن ه کمسیوـبرا ا ـهدانهـانى پیشـگزربا -ى ـیابى فنارزنتایج و  دمىشو

 .دمىشومناقصه تعیین ه برندو مى کند ارش مناقصه گز
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 مناقصهراى یند برگزآفر -2-7-8

 تامین منابع مالى  .1

ای، مرحله دو یا ای )یك مرحله رگ بزت معامالدر مناقصه ع تعیین نو .2

 ود( عمومى یا محد

 مناقصهد سنااتهیه  .3

 وم لزرت صوان در گریابى کیفى مناقصهارز .4

 مناقصه ان خوافر .5

 هادیابى پیشنهاارز .6

 ارداد قرد نعقاو امناقصه ه تعیین برند .7

مناقصه در شرکت م مهندسى مى بایستى به هنگاو فنى ت خدماه کننددر صا

و لملل ابین رت شنا با تجاآین حقوقى ورمشاار، دـا خریـمناسب بط تباارشتن دابه 

شته ن داطمینااه ـمناقصع وـموضای رـجان اتواری و قیمت گذی شناسى قورتیم کا

ل ـر قابـغیت كالـست باعث مشانیز ممكن ن شده برندرت ینصواغیر در باشند. 

لیل دبه  هاشرکتست که ه اشده مشاهددی متعدارد مودد. گرای وی رـى بـناجبر

ند ادهحرکت کرای بگونه ری نگااهل ـیا سو لذکر ق افوارد مواز با یكى ط تباارضعف 

ه و دـجه شامودی متعدت با مشكالا جرن امادر زما اند اهشده دمناقصه برندر که 

ند. اهمتحمل شدرا هنگفتى ی هارضرو عمل کنند د خوات ند به تعهدانستهانتو

هم ضربه ر کشون کنندگادر عه صاجامو ست به حیثیت ملى دین از اشتباهاتى ا

 د.هد بوابر خون ماار و زشور دبسیاان آن ند که جبرزمى

 اردادقر دنعقاا -8-8

ن شده برنداز پس ان، مهندسى جوو فنى ت خدماه کننددر صا هایشرکتمعموالً 

ده و نكرف قت کافى صرار داد دقرد نعقان اماق، در زتیاـشو اگى ن زدلیل هیجادبه 
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از بعد ا کنند. لذک ترزار را باآن باالیى  یهارتبا خسا هاشرکتین است اممكن 

دند ـشه دـمناقصه برندر مهندسى و فنى ت خدماه کننددر صای ینكه شرکتهاا

، حاکمن مانند قانواردی موا یر، زنددارلملل ابین رات تجاو حقوقى وره اـه مشـبز اـنی

ی یگردظریف ت نكاار داد و یط قراشرژور، اـمرس وـفارد وـمار داد، رـخ قـفسه نحو

و  فنىت دماـه خـمیندر زت ـسدر ـبوری زگر مشااکه د دارد جووست دین از ا

بر ابردر ند اکه نتود شوو برروبا مسائلى ه کننددر ست صاامهندسى نباشد ممكن 

 دد.هنگفتى گررات متحمل خساو کند ع فاد دخواز سیبها آ

 هامهنانتضما -9-8

حل امرم نجا، امهندسىو فنى ت خدمان کنندگادر یط صااشراز یگر دیكى 

هى اگو ارائهنند با امى توت موسساو  هاشرکتد. ـىباشـم مهنانتضمائه ور اراصد

نى که ایرابانكى ری از یاست جمهودی ربررت رانت نظاوتایید صالحیت توسط معا

، ندادهبانك متمرکز کرد آن نزد را خوت خدماور صدی هاار دادبانكى قر های فعالیت

ات دـتعهم اـنجاحسن ، مناقصهدر شرکت ی ارزی هامهنانتضماور ست صداخودر 

 نمایند.ن لضمااه ـجر ووـکشداد ترـسو ات ـخداپریش ـپ

موضوعیت ، ینفعذبه  هانكباف طردره، از صا مهنانتضماخت مبلغ داچنانچه پر

ب چورچاو در بط اند طبق ضوامى توان یراسالمى ری اوـجمهی زـك مرکـبان، یافت

ار قر مهاننتضماه کننددر اـك صـبانر اـختیرا در ار ـنظرد وـغ مـمبل، قانونىرات مقر

 هد.د

توسط بانك ری مات آطالعااى ثبت هاگوور صدم مستلز مهنانتضماور صد

ری، مات آطالعااى ثبت هاگوور ست صداخوم در ماـنضاه ـتى بـباشد. بانك بایسمى

مه نانتضماى ـه متقاضـشرکت یا موسسم مه مشتمل بر نانانتضمات مشخصا

ینفع ذعنه( ن شرکت یا موسسه متقاضى ضمانتنامه )مضموم مشتمل بر نا
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صد مبلغ ضمانتنامه نسبت به ، در مبلغ ضمانتنامه، ه(ـلن موـه )مضـضمانتنام

ثبت ، اوراق ضمانتنامهع وـموضار، گزراـك کـبانم اـن، یدـسرسرار داد، مبلغ کل قر

د ـتصویر تاییو مه نانتضمامبلغ ان توسط متقاضى به میزه خدمت تكمیل شد

ل ـقاب مهنانتضماقف ـسو شرکت متقاضى ص خصودر د صالحیت ـه تاییـکمیت

نت وتبه معادارای رشرکتهایى که  ردوـمدر د. ـنماید اـیفاك ـه بانـبور را دـص

ین سقف ـتعیو الحیت ـد صـاییهى تاوـهستند گری یاست جمهودی رهبررت رانظا

 نمایند.میایت مناقصه کفدر شرکت ای نامه برضمانت

ه ـبط مربوری مات آطالعااهى ثبت اگوور ست صداخواز در قبل 

جه ر وکسوداد سترو اخت دایش پرـپات، دـتعهم اـنجان ـحسهای مهنانتضما

نظر ن معاو اتوجه رد یر موت زبایستى نكااره هموق فوارد عایت موربر وه عالن لضماا

ع جاارسمى ربالغیه ایه رابه ط ومنات تعهدم نجااضمانتنامه حسن ور صدد؛ گیرار قر

 د.هد بواخور( معتبر توسط متقاضى )پیمانكاار داد یا قرر و کا

ر اـعتباایش ـه گشـبل وـموکات تعهدم نجااحسن  مهنانتضمان شددار پا الف.

مربوطه ار داد قرد نعقاایا و مهندسى و فنى ت خدماه دـکنندر اـع صـه نفـبدی ناـسا

لعمل راستودین ب اچورچادر ه ـمناقصه کدر شرکت  مهنانتضمال بطااهمچنین و 

ه مناقصه منعقد شدت تشریفاک تریط اتحت شرار داد یا قرو باشد ه نشددر صا

 باشد.مى

یش ـه پـجل ووـصوه ـبط خت منوداپیش پر مهنانتضمان شددار پاب. 

 مىباشد.ه منعقد شدار داد یا قرو تى مفتوحه درااـصدی ناـسر ااـعتبات ـخداپر

ن لضمااجه ل وصووبه ط منون لضمااجه ر وکسوداد سترا مهنانتضمان شددار پا. ت

 د.هد بواخوه کننددر ا صاـتوسط بانك یط مربو

سریعاً نسبت به ری مات آصالعااهى ثبت اخذ گواز است پس امكلف ث. بانك 

به متقاضى ه خذ شداثایق داد وسترانماید. ام قدط امربو مهنانتضماور صد
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توسط ری مات آطالعااهى ثبت اوـگل اـبطاه ـبط وـمنور آن دـصاز قبل  مهنانتضما

 د.هد بوابانك خورت ارز نظااداره 

کثر یك العمل حدراستودین ع اموضوی هامهنانتضماور صدد مزرکاخ نرج. 

 .مىباشدصد در

د را وـخه دـت شـخداپری هامهنانتضمال صوواله بانكها موظفند ماندح. 

ر جه کل کشودبون قانوی هاهتبصرر در ى مذکوـتكلیفت هیالـابه تسـاً مشـعین

دی هبررت رانت نظاوه معاـا بـد تـنماینم عالی امتعلقه به بانك مرکزد سوب حتساا

نعكس ـم، تىانوـه سـجدبوط در وـمربر اـعتباپیش بینى ای برری یاست جمهور

 دد.گر

ی هارتبه صون را کنندگادر صاز نیارد موی هامهنانتضماموظفند  هانكبا

 نمایند: در یل صاذ

دی هبررت رانت نظاومناقصه با تایید صالحیت معادر شرکت  مهنانتضمالف( ا

 ری.یاست جمهور

ین ـهمچنن و ماـلضاه ـجر ووـکسداد ترـساخت داپیش پرات، تعهدم نجاب( ا

ی ستان در راکنندگادر صای برز نیارد موری عتباای و ا مهنانتضماقف ـهى ساوـگ

ان رـیاالمى ـسری اوـجمهی مهندسى بنك مرکزو فنى ت دماخور تسهیل صد

ب چورچادر  هانكباتوسط  مهنانتضماور نماید که صدذ تخااى ـت ترتیبـساف ـموظ

ثایق وجه نقد یا سایر %( و3د )ـصدره ـل سـمقابر در عتبال و اپورای مصوبه شو

ارزش ه ـبت بـ%( سفته نس97صد )درهفت د و نوو سیستم بانكى ل قبورد مو

ای جرل اطودر ضمانتنامه ارزش یالى دل رصد معا%( در5کثر به )احد مهنانتضما

 د.شوود محدوژه پر

وعیت ـینفع موضذبه  هانكباف طردره از صا مهنانتماضخت مبلغ داچنانچه پر

و در بط اوـق ظـست طباموظف ان یراسالمى ری اوـجمهی زـك مرکـبان، تـیاف
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یالى ت رتسهیالوم زـلرت وـصز و در اـنیرد وـغ مـمبل، انونىـقارت رـمقب چوراـچ

مه نانتماـضه دـکنندر بانك صار ختیاط در امربود مزرکار و نتظارد امود با سوزم را ال

د از خوت مطالبال صواز وبالفاصله پس رد هر مودر مكلفند  هانكباد. ـهار درـق

ی بانك مرکزاز یافتى دریالى ت رهیالـدهى تسـنسبت به تسویه به کننددر صا

 کنند.ام قدان ایراسالمى ری اجمهو

بانك م عالاست همه ساله با امكلف ری یاست جمهودی رهبررت رانت نظاومعا

ری وـجمهی بانك مرکزت مطالباه ماندزم، الر عتباان ایراسالمى ری اوجمهی مرکز

الیحه ر، در مذکوق وـمعی اـدهىهـویه بـتسای رـبرا  هانكباان از رـیاالمى ـسا

ه در شدر منظورات عتباامحل ه از شدد یاق کند. تسویه بدهىها معور جه منظودبو

ت مطالبال صورد ومودر  هانكباتعقیب قانونى از نباید مانع ر جه کل کشودبون قانو

ه جودل و)معال صواز وپس  هانكباق معوت مطالبادد و گره کننددر صاد از خو

 د.شود مد عمومى مسترب درآجه عمومى( باید به حسادبواز یافتى در

 LCدى سنار اعتباایافت در -10-8

. دمىشوه داده شندوفرار و ست که به خریدابانك ی از تعهددی سنار اعتباا

با مبلغ صحیح و بموقع ه شندوبه فرار ى خریدـختنداپران زـه میـک دمىشوتعهد 

ت مبلغ خرید ـخداه پرـبدر اـقار که خریده سید. هرگارهد اخوه شندوست فردبه 

دی سنارات اعتبادازد. ابپررا مبلغ خرید م یا تماه ست باقیماندابانك موظف ، نباشد

رد ختنى مودایافت مبالغ پرن از درطمینار المللى به منظوابین ت امالـمعدر غلب ا

ملى المللى که شامل عواین ـبت امالـت معـدلیل ماهیـبد. مىگیرار قرده ستفاا

ك ـه یـبدی ناـسرات اعتبا، امىباشد...  وها رنین کشواقووت تفاو مسافت ن همچو

ار خریدت از ست. بانك همچنین به نیاه المللى شدابین رت تجادر مهم ر ه بسیاـجنب

www.takbook.com



مهندسىو  فنى تخدما ورصد یندافر - فصل هشتم  

 

211 

ی یافت تائیدیه که کاالهان در مازست تا دی اناـسرات ااـعتبه ادـنارهده نگـک

 د.هد کراخت نخوداپررا جه وند هاحمل شده شداری خرید

م رـفدی ناـسر ااـعتبالمللى هم امهندسى بین و فنى ت خدمام نجادر ا

ست اخودر بنا به ر عتباه اکنندزك باـبانآن ب ـه موجـه بـت کـساردادی ارـق

ارد دـمیز اـمجم دارد اـنار گزراـا کـع یـینفذکه بانك ی را یگردانك بار، خرید

ار داد قررد موت ئه خدماه اراتصدیق کنندد سناه، اتعیین شدت مدن کثر تا پایااحد

خت نماید. بانك داپرر را عتباان اکثر تا میزابانك حدو آن د ـلیم کنـك تسـبه بانرا 

ه هندر دستودبانك ای برار دـه خریـبی ارگذواجهت ر را مزبود سنااسپس ار گزرکا

 نامه قابل معامله نمى باشد.ر عتبادی، اسنار اعتباامى کند. ل ساار

 نامهر عتبااع انوا -8-10-1

قابل برگشت ر عتباایا غیر قابل برگشت باشد. یك  تند قابل برگشامى تور عتباا

ی نامه غیر قابل برگشت چنین چیزر عتبادر احالى که د. در ند فسخ شوامى تو

ست. ال برگشت ـر قابـغیع وـناز  (L/C)ه ـنامرعتبااول ادـمتم رـت. فـممكن نیس

 تامین مالى نمىکند.را قابل فسخ ر عتباامعموالً  هانكبا

، دـندارىـم L/Cیافت درطریق د را از خودرات جه صاوکه  گانىه کننددر صا

ین روبا مشا، مىشوندز با هاآن که به نفع دی سنار ااـعتبص اوـخصدر ت ـسار ـبهت

 نمایند.رت مشوب مجر

 تامین مالى -11-8

 د:یر تقسیم کری زهاروشبه ان مىتورا تى دراتامین مالى صا
 ست.ه امتمرکز شده در آن کننددر صا بانكىر مواطریق بانكى که کلیه از لف( ا
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ثائق یا ل وقبات در ئه تسهیالارایى که حاضر به هانكباسایر ب( 

 هستند.ه کننددر به صازم الی هامهنانتضما

 .جىرخااری سرمایه گذ هایشرکتیا  هانكباه ارزی در خیرب ذحساج(  

 .ختدایافت پیش پره( در 

شته باشند که داباید توجه ن گاه کننددر یگر صای دکت با شرکتهارمشاو(  

 طلبد.مىد را خوص ن منابع مالى تخصص خاتامی

 تالآماشین وج خر -12-8

دارد مىر مقر 15/5/1384رخ موک 31645ت /29764ره مصوبه شما 9ده ما

سریع م نجاو امهندسى و فنى ت خدمان کننگادر اـالى صـه مـت بنیـتقویر به منظو

ارزی محل منابع از د ـنناىتوـم هانكباح، طروری ضرت سایر مقدماه و گارتجهیزکا

عاملیت ی هااردادقرب چور چها)در بانك ر ختیاه ارزی در اخیرب ذیا منابع حساد خو

در به صاار داد صد مبلغ قرده درکثر تا سقف احده ارزی( خیرب ذبا حسا های بانك

سمى رسمى ربالغیه ایه ل اراقبار در مزبور ارزی عتبااخت کنند. داپرر عتباه اکنند

بنا ه شدد یار عتبااخت داپرز. بامىباشدخت دامعتبر قابل پرار داد یا قرر و کاع جاار

 د.مىگیرم نجاال سه ساف کثر ظرابه تشخیص بانك عامل حد

 هگارتجهیز كا -13-8

ر رـمق 15/5/1384رخ وـمک  31645ت /29764ره مصوبه شما 9ده ما

ای برات تجهیزت و الآماشین وج خران رـیک ارـخیص گمـه تشـا بـبندارد ىـم

خذ تعهد ابا زی مرون بری هاوژپرده در ستفااموقت جهت رت به صور کاای جرا

 .اشدمىبز مدیر عامل شرکت مجااز کتبى 
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 تئه خدماار داد و اراقراى جرا -14-8

فرما ر به کاه یه شدی ارامانبندی زمهندسى بر مبناو فنى ت خدماه کننددر صا

باید نسبت به ، مىباشد (CPM)نى اگانت یا مسیر بحردار نمورت که معموالً به صو

در صا، نداصدگى خاـپیچیدارای ى ـمهندسو ى ـنفت دماـخی هااردادقرای جرا

نمند اتى تورنظاو مهندسى باید مجعز به سیستم کنترلى و فنى ت خدما هکنند

 شود.ده میستفاوژه امدیریت پرل کنتری هاارفزم انراز معموالً ظ اـدین لحـد. بـباش

رت صوت خدماح شرای در ضافهف و است حذاها ممكن اردادقرای جردر ابعضاً 

پیش بینى ت خدماح شردر ر تغیی %25منفى و ا مثبت ـهاردادقرو در رـیند. ازارـگی

ای جر، در اتغییر یابدآن م ـاً حجـمالزار داد اقرای جرل اخالدر تا چنانچه  دمىشو

 مىگویند. (Adjusment)تعدیل آن که به د نشودث مشكالتى حاار داد قر

 ضعیترت وئه صوارا -15-8

ید نماا میجرارداد را اقرد که مفاور مر مهندسى بهو فنى ت خدماه کننددر صا

ر و پیشرفت کاارش زئه گاراموظف به ه ئه شدت اراخدماازاء یافت ما به ای دربر

م نجااضعیت رت ووـه صـئاراب ـلقادر ر ـمان ـیاالً ـه عمـشد کبامیجه وست اخودر

ن ـیاسقم و صحت یابى ای ارزبررا ناظرینى و ین ورفرما مشارمعموالً کاد. پذیرمى

ت فرما جریانارکا هاآن تایید از ه پس کر دارد ختیادر ا هارت وضعیتوـه صـگون

ه کننددر به صارا خت داپرم ى عدـیائه پاسخ توجیهى بر چرارایا و خت داپراداری 

ص وـخصدر تى ـىبایسـى مـمهندسو فنى ت خدماه کننددر مىنماید. صام عالا

ه قید شدن مادر زصحیح و قیق ر دبه طوت خدماح شری بندهااز هر یك م نجاا

 توجه نماید.
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 های جوایز صادراتیدریافت یارانه -16-8

با توجه به اهمیت این مورد و تاثیر چشمگیری که بر رشد صادرات خدمات 

 دهیم.فنی و مهندسی داشته است، آن را مورد بررسی بیشتری قرار می

 ها و جوایز صادراتیبررسی كارآمدی یارانه -8-16-1

ها و جوایز صادراتی، کمابیش از آغاز دهه هفتاد به با تاکید بر کارآمدی یارانه

بعد ارتقای صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی کشور به نفت، همواره جزو اهداف 

نامه ها و دربراصلی برنامه ها و سیاست های اقتصادی کشور بوده است. ولی چون 

های سیاستها همیشه همه چیز را با هم خواسته ایم، از این روی گاهی سیاست

 .نادرست و متناقضی هم تجویز شده است

اندرکاران صادرات کشور  هایی که کارگزاران بازرگانی و دستدر بیشتر گزارش

دو  به ویژه در یكی شودمیدهند، از افزایش صادرات غیرنفتی خبر داده ارائه می

ابر آنچه کمتر شنیده شده است، یا دربرایم. ولی سال گذشته که رشد خوبی داشته

اصال شنیده نشده است، ارائه گزارشی است که حاکی از درصد کاهش وابستگی 

کشور به نفت باشد. به زبان دیگر تاکنون هیچ مسئولی نگفته است که ما در یك 

ایم. هر وقت که کاسته نفت از وابستگی به %10برنامه یا دوره ویژه برای نمونه 

کشیده ایم و صادرات غیرنفتی درآمدهای نفت بیشتر شده است. نفس آسان تری 

 .کمرنگ تر جلوه کرده است

صندوق اندوخته ارزی یا حساب اندوخته ارزی و تمهیداتی از این دست نیز به 

گونه مستقیم در خدمت افزایش صادرات غیرنفتی قرار نگرفته است. منظور تنها 

عمل  ، نیست. بلكه بحث حرف و عمل است و بیشترشودمینامه ها گفته دربرآنچه 
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ما با نوشته ها و قوانین فاصله دارند. به زبان دیگر، فاصله و شكاف میان برنامه و 

 .اجراء داریم

این شكاف دو چرایی مهم دارد. نخست سستی ساختاری در بدنه اجرایی و 

مند )سیستماتیك(. سستی دوم نبود سیاستگزاری واحد و برنامه ریزی متشكل نظام

 .گرددمی ها بربه سیاست برنامه ریزی ستیبدنه اجرایی به مدیریت و س

در ایران نرخ پس انداز و سرمایه گذاری پایین است و نقدینگی قابلیت تبدیل 

. در شرایط کنونی شاید بتوان گفت ما کندمیشدن به فرآوری صنعتی را پیدا ن

 درباره هیچ محصولی برتری نداریم. برتری صادراتی ما بر پایه منابع موجود در کشور

 هاینایع وابسته به نفت و یا فرآورده، فوالد، صنایع پتروشیمی، صآلومینیوم مانند

 .فراوری نشده ارزان است کشاورزی

با نگرش به سهم باالی صنایع خودرو و پتروشیمی در ارزش افزوده صنعتی، 

ای گفتن در سطح جهانی ندارد. وقتی در صنعت کشور بجز این دو بخش حرفی بر

دیگر صنایع، سرمایه گذاریهای دلخواه انجام نشده، تنوع فراورده برای صدور 

سطح جهانی درباره فرآوری با نگرش به تشدید رقابت در  .نخواهیم داشت

ختاری ورود به بازار این های کارخانه ای و باال بودن میزان موانع سافرآورده

 .صنایع کاربر دیگر نقطه اتكای ما نخواهد بودها، فرآورده

ها و سودها به سیاست های پشتیبانی از برخی صنایع برگزیده و دادن رانت

 .اندری غیر کارآمد منابع را مایه شدهاین صنایع، نبود رشد صنایع صادراتی و بهره گی

دارد. در گذاری بیگانه در ایران دشواری ها، قوانین کار و سرمایهقانون مالیات

شرایطی که ما حاضریم حتی منابع مالی را نیز مستقال یا به گونه اشتراک در دست 

 هاآنبیگانه سرمایه گذار بگذاریم باید دید چه عواملی هست که توجه  یهاشرکت

 .شودمیبه این فرصت ها جلب ن
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تا زمانی که سیاست های پولی و ارزی هماهنگ عمل نكنند و تخصیص منابع 

به سمت جهش  توانمیو مالی به سمت صنایع صادراتی هدایت نشود ن اعتباری

بهره وری در کشور به اندازه رشد شاخص بهای عمده فروشی،  .صادراتی حرکت کرد

افت یهمان اندازه یا بیشتر افزایش می افزایش نیافته است و چنانچه بهره وری به

پیوسته ارزش پول ملی پیش نیاز به بحث تعدیل همیشگی نرخ ارز و از دست رفتن 

و بررسی همه ابعاد آن در یك  صادرات غیرنفتی کالبدشكافی دشواری های .آمدنمی

گنجد. بنابراین، در این نوشتار هم اینك روی بحث کارایی و کارکرد نوشتار نمی

های صادراتی )دربرگیرنده یارانه ها و جوایز صادراتی( درنگ بیشتری خواهد مشوق

 .شد

 های تشویقیسیاست -8-16-2

برای تشویق صادرات طی سالهای گذشته تدابیر فراوانی گرفته شده است. از 

های صادراتی بوده است. میان این تدابیر، پرداخت یارانه به صادرکنندگان و پاداش

ها و پیشنهادهای وزارت صنایع برای پشتیبانی از برخی تاریخچه آن نیز به طرح

های ی و تهیه فهرستی از اولویت بندی سرمایه گذاریصنایع نیازمند به پشتیبان

 .گرددمیصنعتی برای تقویت صادرات صنعتی مانند صنعت نساجی بر

پرداخت پاداش صادراتی برای صادرکنندگان چرم بر پایه  1380از ابتدای سال 

میلیارد ریال  200تعریف و آغاز شد و بودجه آن نیز  هاآنارزش صادرات  20%

تعیین گردید. از آن زمان به بعد برای کاالهای گوناگون )کشمش، تخم مرغ و 

گوشت مرغ، چای فرآوری داخل، میگوی پرورشی و رب گوجه فرنگی( پرداخت 

یارانه های صادراتی در دستور کار مرکز توسعه صادرات ایران قرار گرفت. و هم 

گیرد. بر نون جوایز صادراتی به حجم کاالی صادره و ارز وارده به کشور تعلق میاک
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پایه آیین نامه جدید تا سه درصد ارزش کاالهای صادراتی به صادرکنندگان جایزه 

 .گیردتعلق می

های گذشته بحث پرداخت یارانه ها و جوایز صادراتی همواره از طی سال

هاى مجموع دریافت 1384وده است. در سال های مطرح در حوزه بازرگانی ببحث

میلیارد دالر  50میلیارد دالر رسید. صادرات نفت از مرز  60ارزى کشور به بیش از 

رسمی کشور نیز  واردات میلیارد دالر گذشت. ارزش 10و صادرات غیرنفتى از مرز 

میلیارد دالر را بر جای گذاشت. با بهبود منابع  40در این سال رکورد بیش از 

های ، اختصاص منابع مالی دولت با شدت بیشتر به گونه1384درآمدی در سال 

ها صادرکنندهها سوق یافت. در سال گذشته برای پرداخت جوایز صادراتی به یارانه

میلیارد ریال کاهش  850میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود )که این رقم به 1000

برای پرداخت جوایز صادراتی به  1385یافت( این درحالی است که در بودجه سال 

میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. این رقم در سنجش با  1500صادرکنندگان 

 .درصد رشد برخوردار بوده است 50از  1384ی سال میزان در نظر گرفته شده برا

طی چند سال گذشته مبالغ چشمگیری یارانه و پاداش پرداخت شده است و 

 هاآناند. ولی تاکنون اثربخشی آنسان که پیداست همه منابع هم جذب شده

برصادرات هیچ کاالیی با ارائه معیارهای سنجش پذیر و قابل اعتماد تایید نشده 

ادعا کند پرداخت یارانه کارایی  تواندمیای هیچ مرجع رسمی ناست. به گفته

غیرقابل انكار بر رشد پایدار گسترش صادرات کاالی بخصوصی داشته است و 

ها کارایی آن است که یارانهرفته پژوهش های موردی انجام شده حاکی از همروی

اند و اصوال به باور کارشناسان یارانه در بلندمدت اثر چشمگیری بر صادرات نداشته

 .مناسبی بر صادرات ندارد
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 بررسی دشواری های پرداخت یارانه ها و جوایز صادراتی -8-16-3

با آنكه برنامه سوم اصالحات ساختاری، به راستی مهار تورم را هدف گرفت. 

ولی بر خالف تصور غالب، سیاست جهش صادرات محور قرار نگرفت. با آیین نامه 

های صادراتی تشویق صادرات انتظار می رفت بخش فرآوری پاسخ بدهد و ظرفیت

  .را ارتقا بخشد. ولی عمال اینگونه نشد

در یك سیاست گسترش باید همه ابعاد یعنی سیاست صادراتی، رشد درآمد و 

پخش دادگرانه آن، تورم و معیشت مردم را در نظر داشت. با این رویكرد، بر سیاست 

تقویت پول ملی در قانون برنامه سوم روشن شده است و با احتمال بازداری صادرات 

باید دید  هاآنعوارض و مالیات بر  مواد خام و بدون ارزش افزوده و لزوم برقراری

 دهدمیچرا یك سیاست موفق مانند پرداخت یارانه های صادراتی در کشور پاسخ ن

میزان کارایی  .و باید آن را چگونه به مرحله اجرا گذاشت تا موفق از آب دربیاید

 .یارانه ها به روش و سرعت پرداخت بستگی بسیار دارد

مراحل برآورده کردن منابع از زمان پیشنهاد )شورای عالی صادرات(، تصویب 

)شورای اقتصاد یا مجلس شورای اسالمی( و گردآوری آیین نامه های اجرایی تا 

تخصیص از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سرانجام برآورده کردن اعتبار و 

بازرگانی  هایسازمانسوی  دریافت آن از سوی مرکز توسعه تجارت و پرداخت از

 .کندمی، زمان طوالنی را طی هاآناست

مراحل بررسی از پایه ریزی پرونده، بررسیهای مقدماتی، کارشناسی محاسباتی 

بر پایه آیین نامه های اجرایی، بررسی پایانی و در صورت لزوم استعالم از مراجع 

طوالنی و دارای بوروکراسی ذیربط مانند گمرک )در مواقع بایسته و احساس تخلف( 

فرآیند تصمیم  .دهدمیو این مراحل میزان کارایی یارانه ها را کاهش  بسیار است

ها و جوایز صادراتی فرآیندی کشدار و خسته کننده است. باید گیری درباره یارانه
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فرآیند موثرتری را بر پا کرد، به گونه ای که پاداش صادراتی نوشدارو پس از مرگ 

 .باشدسهراب ن

  ورود غیر صادركننده به صف دریافت یارانه -8-16-4

از زمانی که بحث برقراری یارانه ها در میان نهاده شد، شماری کسان متفرقه 

های به اشكال گوناگون خود را صادرکننده شناسایی کردند، که شناختی از جنبه

ها ما به التفاوت تخصصی فرآوری و صادرات آن کاالها نداشتند. ولی به انگیزه دریافت

مابین صادرکنندگان واقعی و مرکز توسعه صادرات قرار گرفتند که به ظاهر مدارک 

 .نیز کامل و درست است هاآنصادرات 

برای نخستین بار به بازار تازه ای صادرات  کسهنگامی که مطرح می کنیم هر

به رغم ناتوانی  کرد، بیاید یارانه بگیرد، شكی نیست که کسانی با انگیزه جذب یارانه

 .بخواهند به صادرات روی بیاورند

اند. برخی تولیدکنندگان به بهانه صادرات باال، بازار سایر کاالها را ویران کرده

در گذشته در بازارهای آسیای میانه و هم اکنون در  توانمینمونه این امر را 

کننده کاالی با مشاهده کرد، به گونه ای که صادرکننده  افغانستان و عراق بازار

 .ها وقت بگذارد تا اعتماد رفته را دوباره باز گرداندکیفیت باید سال

  نبود تعریف مشخص از یارانه و پاداش صادراتی -8-16-5

شناسایی  .هنوز جداسازی و تعریف مشخصی از یارانه و پاداش صادراتی نداریم

ن بنا را بر خوداظهاری برای پرداخت یارانه صادراتی خوب تعریف نشده است. بنابرای

گذارده ایم. روشن است که در این روش دچار خطا )پرداخت یارانه به کسان غیرمستحق 

 .و نپرداختن یارانه به کسان سزاوار( می شویم

سوء بكارگیری روش شناسایی و پرداخت معضلی است که باید برای آن چاره 

 .خوداظهاری برای شناسایی صادرکنندگان نارسا هستند هایروشاندیشی شود. 
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برای اینكه به پرسش سنجش و گزینش یارانه هدفمند یا یارانه باز بتوانیم 

پاسخ دقیق بدهیم، الزم است نخست اشخاص مشمول دریافت یارانه را تعریف و 

 (.مشخص کنیم )تعریف مجموعه و طیف دریافت کنندگان

  بهای كاالی صادراتیاثر یارانه بر  -8-16-6

به مجرد آگاهی خریداران بیگانه از پرداخت یارانه به صادرکننده، از وی 

و در واقع یارانه میان صادرکننده و خریدار بیگانه  شودمیدرخواست کاهش بها 

. زمینه مساعد چنین چشم داشتی بیشتر رقابت ویرانگر میان خود شودمیتقسیم 

 .صادرکنندگان است

انه، بایستی بهای جهانی کاال بررسی شود و چنانچه حاشیه سود در بحث یار

کاال در بیرون از کشور باال باشد، از پرداخت یارانه و پاداش خودداری شود )رانت 

 .کافی دارد( تا بهای کاالها پس از یارانه در بازار بیگانه کاهش نیابد

متی در اعطاء و تخصیص یارانه به کاالهای صادراتی، کشش پذیری قی

در نظر گرفته شود و در صورت نبود کشش  هاآندرخواست در بازارها ی صادراتی 

پذیری الزم و احتمال جذب یارانه به دست پخش کنندگان و مصرف کنندگان 

 .بیگانه، تخصیص آن محدود شود

ها بر پایه تحقیقات انجام شده، صادرات اثر مستقیم بر افزایش بهای فرآورده

و اگر چه تورم در کوتاه مدت اثر مثبت بر صادرات دارد، ولی در  در داخل نیز دارد.

 .بلند مدت بر آن اثر منفی خواهد داشت
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  های پرداخت یارانهاهداف و مالک -8-16-7

های های پرداخت یارانه تعریف شده است، مالکآْنچه که به نام مالک  

یارانه صادراتی با بنیادی ای نیست. برای نمونه، میان معیارهای پرداخت پسندیده

در پرداخت یارانه از تكنیكها و  .چون برتری نسبی و رقابتی، هماهنگی نیست

تعلق جوایز صادراتی به حجم کاالهای صادره  .گیریمیکارآمد بهره نم هایروش

چندان دلخواه نیست، چرا که برخی از تولیدکنندگان را به سمت صدور کاالی 

کند. بنابراین جوایز صادراتی باید به مرغوبیت و ب میناپسند در حجم باال ترغی

شد که در کاالهایی ماندگاری کاالها در بازارهای بیگانه تعلق گیرد. هدف هم این نبا

گذاری کنیم و به مصرف یم و دچار سستی موضع هستیم، سرمایهاکه گیر افتاده

صادرات، کیفیت  نوع و میزان پاداش بر حسب مقصد .کننده بیگانه رانت بدهیم

کاالی صادر شده، پیشینه صادرکننده، پایداری در بازار صادراتی، ماندگار کردن 

 ..باید گوناگون باشد ..مارک تجاری و

های کاالهای صادره از سوی ایران به دیگر کشورها به معنای شناسایی قابلیت  

کیفیت، مایه یبه گونه ب هاآنصنعت کشور و کاالهای ایرانی است، بنابراین حضور 

یارانه ها به صادرکننده نباید به گونه نقد، بلكه  .شودزیان به کشور و سایر صنایع می

در پرداخت یارانه و جوایز،  .به گونه کمك هزینه با ضوابطی معین پرداخت شود

و نیاز آنان  (SMEs) های کوچك و میانهضمن آنكه باید به اهمیت و جایگاه بنگاه

 SMEs های بزرگ توجه شود. در همین حال پافشاری بسیار براهدر سنجش با بنگ

یا پرداخت یارانه به صنایع ناتوان، نقض غرض است. اگر قرار است فعالیت صادرات 

 .بزرگ میدان داد یهاشرکتهماهنگی پیدا کند، باید به 

اگر برتری نسبی و کارکرد بازار را قبول داریم، روشن است که برخی صنایع   

فاقد برتری و کم جان در اقتصاد، تحت کارایی رقابت جهانی از بازار بیرون شوند. و 

یارانه را باید  .ابر بازار بایستیمدربرگرنه، مانند آن است که با پرداخت یارانه بخواهیم 
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ابر بها کشش دارد، اعطاء نمود و برای جلوگیری از بردربه کاالیی که درخواست آن 

همگانی و تخصصی  هاشرکتورود کسان غیر متخصص باید پرداخت یارانه ها را به 

 .ها احاله دادمدیریت صادرات یا به تشكل

مكانیسم پرداخت یارانه و پاداش به گونه ای تنظیم شود و در چهارچوبی انجام   

 داشته باشد. (WTO) با آیین نامه سازمان تجارت جهانیگیرد که کمترین تناقض را 

بپیوندیم، به یاد داشته باشیم که پرداخت یارانه صادراتی  WTO اگر قرار است به

 .ای طراحی کنیمنزد این سازمان بازداری دارد. پس باید ساز و کار شایسته

نه دیگر کشورها بویژه کشورهای موفق همسایه را در پرداخت یارا تجارب  

صادرات بررسی کنیم تا با کاربرد شرایط ویژه کشورمان بتوانیم از روی برنامه و از 

شایسته  هایروشپیش، ضوابط الزم را تعیین و نمونه های کاالهای مشمول و 

پرداخت را شناسایی کنیم. و اینكه چه کنیم و یارانه را چگونه بپردازیم که ضمن 

کارایی، توجیه مقرراتی آن نیز در نزدیك ضوابط سازمان تجارت جهانی نگهداری 

تحت تاثیر فشارهای سیاسی قرار شود. بدین سان برنامه یارانه ها و جوایز، کمتر 

رانه و جوایزی که بر پایه تجربه و بررسی جلوگیری از پرداخت یا .گیردمی

کارشناسانه منجر به افزایش قدرت رقابت جهانی کاال و افزایش برتری رقابتی آن 

 .شودمین

هنگام پیشنهاد یارانه ها بر منابع تخصیصی دقت کافی شود تا در اجراء با   

وجود مرکز مستقل برای  شودمیبیش از پیش احساس  .دشواری روبرو نگردد

تحقیقات صادرات امری بایسته است و برای مباحث پیوسته با صادرات باید در این 

مرکز پژوهش های الزم انجام و راهكارها پیشنهاد شوند. بنابر این شورای عالی 

 .صادرات و مرکز توسعه تجارت باید به فكر راه اندازی چنین مرکزی باشند
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  دادن یارانه به نهاده ها -8-16-8

این باورند، یارانه باید به نهاده های تولید داده شود تا با کاهش هزینه  برخی بر  

دادن یارانه به نهاده ها هدفی نیست که یارانه های  .تولید، قدرت رقابت ایجاد شود

یارانه ها باید به سمت شیوه هایی همانند کاهش هزینه و  .کنندمیصادراتی دنبال 

بازاریابی و کمك به هزینه های پژوهش و افزایش کارآیی و مدیریت، گسترش 

نوآوری هدایت شوند که به قدرت رقابتی صادرات می افزاید. و هم چنانكه بیشتر 

تولیدکنندگان و صادرکنندگان بر این باورند، به جای کاهش ارزش پول، با بكارگیری 

 .این شیوه ها برای دلگرمی و توسعه صادرات توجه شود

ز صادراتی باید دارای جهت گیری باشد. یعنی برای هر پرداخت یارانه و جوای  

پیشنهاد تحلیل داشته باشیم که به چه انگیزه، برای چه مدت، با چه اولویتی و 

چگونه خواهیم پرداخت و آثار اقتصادی بازرگانی آن در کوتاه مدت و بلند مدت چه 

ش عاملهای هزینه عوامل فرآوری کاالهای صادراتی بررسی شود تا نق .خواهد بود

یارانه را  توانمیبنیادین هزینه در فرآوری کاال مشخص گردد. از این روی 

یا ترکیبی از عوامل و کمك  غیرمستقیم و بر حسب نتایج مطالعه متوجه یك

در صورت  .های مربوط، مانند سود بانكی، دستمزد، انرژی یا عوامل دیگر کردهزینه

رود، چرا که مصرف جوایز صادراتی کنار میتولید کاالی با کیفیت خود به خود بحث 

های صادراتی برای آید و نیازی به مشوقکننده خارجی به دنبال کاالی ایرانی می

 .شودارتقاء رقم صادرات حس نمی

 

  هامیزان یارانه -8-16-9

برخی بر این باورند، میزان یارانه ها کافی نیست و باید پیوسته رقم آنرا افزایش   

یارانه ابزاری برای رویارویی با شوک و جبران اثر شوک بر صادرکننده رقابتی  .داد
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است. نه اینكه با یارانه بتوانیم برتری خلق کنیم. یا به این وسیله بخواهیم تاثیرات 

یارانه در دیدگاه و کاربرد یك وجه  .منفی ثبات نرخ ارز بر صادرات را جبران کنیم

های صادرات است. در حالی که برای ما دو  و یك هدف دارد و آن کاهش هزینه

بایستی به صنایعی داده شود که دارای برتری  یارانه .وجه، جبران زیان و پاداش دارد

ای پرشمار نسبی بلند مدت باشند. ولی ما یارانه را به صنایعی که دچار دشواری ه

 .دهیمو فاقد برتری هستند می

آید. و هر چه به میزان به شمار میطلبكار در روش کنونی هر صادر کننده   

. و هر سال بایستی به دهدمییارانه ها افزوده شود، هنوز تكافوی درخواست ها را ن

ها بود. در به دنبال افزایش رقم یارانه مدیریت روش چانه زنی با مجلس یا سازمان

کشور بر  اقتصاد حالی که قرار است تا پایان برنامه چهارم یارانه ها تا حد امكان از

 .چیده شود

 

 فرماربا كاب تسویه حسا -17-8

ارداد رـل قـکامای جراز اپس  مهندسىو فنى ت خدماه کننددر صا

ارداد و خاتمه قرزی مستند ساول ـکامب اـویه حسـه تسـبت بـتى نسـبایسىـم

ه ـئت و ارااـمالیو ه ـا بیمـرتبط بـمی اـتسویه حسابىهو ها مهنانتضمازی ساآزاد 

زی مستندساای برزم الت مااقدو ایربط با شرکت ذ یهانمازبه سا زمالت شاارگز

ت مااقداسایر و یگر ی دهااردادقردر تجربى ده ستفاای ارـبارداد رـف قـل مختلـحامر

ه سیدم رتمااتى به دراصاارداد قرد مفاو حل این ترتیب کلیه مرابه  نماید.ام قدزم اال

ای جرای ابرد را ه خوتجربو و نیرو ته ـبسط را مربوارداد قره ندوپره کننددر صاو 

 مىبندند.ر به کاو ساخته ه خیری ذها بعداردادقر

کنند مىش ست که تالاین اهند دمى م نجااجى رخان فرمایارکاکه ری لین کااو

یا آینكه انظر د را از نظر خورد مهندسى موو فنى ت ئه خدمااراطلب داو هایشرکت
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تحلیل و تجزیه و ى ـسربرر ـا خیـد یـهنم دنجارا اعا رد ادموت نند خدماامى تو

یط اشرو لمللى اقابتى بین زار ریط بااشراز خلى دا هایشرکتگاهى آیش افزانمایند. 

مهم ر لذکر بسیاق افو هایشرکتتى دراصااف هدد اپیشبردر ند اجدید جهانى مىتو

شن باشد. و روسترسى دباید قابل ف هدی اـهزارین باـتعیدر رکت ـشاف هداباشد. 

ضعف شرکت ت و قوط تحلیل نقاو به تجزیه ز نیااف، هداین ابه ستیابى دجهت 

ر ـیگی دوـسف از هدزار حتمالى بای اتهدیدهاو فرصتها ، و یك سوه از کننددر صا

ر بسیا دمىشوحاصل ق فوی هار( که با توجه به فاکتوSWOTل ـتحلیو ه ـ)تجزی

ك تهدید یا ند یامى توف هدزار بادر یا ضعیف ی و قوی قباد رجووست. وری اضر

وبى ـل خـتحلیو ه ـتجزیان تواز  هاشرکتاز ید. برخى ب آیك فرصت به حسا

فرصت د خوای محیطى برات تهدیداز نند اقع مى تواموری از بسیاده و بوردار برخو

 بیافرینند.

ت خدمان کنندگادر صاای برن غانستااق و اعرزار بادر خیر ن ایطى که سالیااشر

با توجه به  هاشرکتادی از باعث شد تعدد بوده نمود یجاان ایرامهندسى و فنى 

ب کنند. علیرغم ـمنافع قابل توجهى نیز کسه و ها شدزارین بای وارد اتژاستراهمین 

ن وندگاـشاز وارد رایا امزری از با تاخیر بسیاورود ند که ادهثابت نموت ینكه تحقیقاا

ای بر هاشرکتری از بسیاده ستفارد اموی هارهكااز رالى یكى د وگیرىـاخیر مـا تـب

ه ند. باالخررداربرخوی باالتریسك از ر دوـىشـمر ست که تصواهایى زاربه باورود 

و ك سو ـیاز شرکت ی نایىهااتوو به منابع زار؛ به باای ورود بری گیرتصمیم

 دارد.فرما بستگى رکازار و بای یژگىهاو

در رکت ـشم اـه هنگـتى بـمهندسى مى بایسو فنى  تخدماه کننددر صا

رت شنا با تجاآین حقوقى ورمشاار، ا خریدـب بـمناست اـتباطارتن ـشداه ـه بـمناقص

مناقصه ع وـموضای جران اتواری و قیمتگذی شناسى قورتیم کاو لملل ابین 

طریق د را از خوت خدمادرات جه صاوکنندگانى که درصا شته باشند.ن داطمیناا
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ز با هاآن که به نفع دی سنار اعتباص اخصودر ست ابهتر ، ندارمید L/Cیافت در

 نمایند.رت مشوب ین مجروربا مشا، شوندمى
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جهانی شدن، اگرچه برای کشورهای توسعه یافته، بیش از کشورهای در حال 

توسعه یا کمتر توسعه یافته، فرصت بهره برداری از شرایط جدید را فراهم کرده 

است، اما این امكان را نیز برای برخی از کشورهای در حال توسعه فراهم کرده که 

ویش را در صحنه رقابت های بین تالش بتوانند جایگاه خ  صحیح و با برنامه ریزی 

 فصل نهم    

مربوط به  یو راهبردها یو بررس لیتحل

در  یو مهندس یصادرات خدمات فن

 رانیا
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این فرصت رشد نیازمند بهره گیری بی درنگ و با برنامه ریزی . المللی ارتقا دهند

 .باشدمیصحیح، برای قرار گیری در مسیر توسعه 

وری ها شرایط و نیاز بازار، امروزه سهولت دسترسی به انواع اطالعات، فن آ

مكان بروز شایستگی ها و و سالیق مشتریان، ا المللیبینهای رایج قیمت

جهانی و منطقه ای فراهم آورده است. های کشور را در عرصه رقابت های توانمندی

صادرات تك محصولی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند ایران، 

دارد که عمدتا ناشی از عوامل بیرونی و نوسانات قیمت  درپیدشواری های زیادی را 

از این رو تنوع بخشی  محصوالت صادراتی در بازارهای دستخوش تغییر جهانی است.

نامه اقتصادی کشورهای در حال توسعه دربربه صادرات، یكی از اهداف اصلی 

 همچون ایران به شمار می آید.

هایی است که در این راستا، صادرات خدمات فنی و مهندسی، از جمله مقوله  

در این زمینه، ایران نیز با  توجهی دارد.ی نقش و جایگاه قابلامروزه در تجارت جهان

های اخیر در هایی که طی سالتوجه به وضعیت نیروی انسانی متخصص و پیشرفت

های مختلف فنی و مهندسی داشته، به طور بالقوه، امكان کسب درآمدهای حوزه

امروزه انتقال اطالعات و امكان انجام  قابل توجهی را در این حوزه ایجاد نموده است.

ا، هاقصه، شرایط حضور در منالمللیبینگفتگو برای شرکت در نمایشگاه های 

بازاریابی کاال و خدمات را بویژه در حیطه و عرصه فنی و مهندسی، هموار کرده 

گیری برخوردار است و با بهره المللیبینچرا که این حیطه از استانداردهای  است.

زبان مفاهمه و درک طرفین از خواسته ها و نیازهای چند منظوره اینترنتی، از 

فنی و مهندسی  یهاشرکتشرح خدمات، ویژگی کاالها و امكانات اجرایی  توانمی

کاری در گذشته حتی در  و توانایی های آنان را در معرض دید جهانیان قرار داد.

 پرهزینه، دشوار و گاه غیر ممكن بود.حد بسیار محدود، برای صادرکنندگان ایرانی، 
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عمرانی از لحاظ رقابت و نبود نقدینگی  هایپروژهاز طرفی با توجه به شرایط   

خدمات به سایر  های عمرانی، نیم نگاه پیمانكاران و مشاوران به ارسالدر طرح

ل خدمات می بایست که البته برای ارسا باشدمیکشورها امری اجتناب ناپذیر 

مسائل فرهنگی، سیاسی اجتماعی، زبانی، مداخله ی دولت، از قبیل مواردی 

جمعیتی، رقابتی، هزینه باالسری در کشور مذکور، دست کم نگرفتن نقاط قوت 

رقبای خارجی، عدم بزرگنمایی نقاط ضعف رقبای خارجی که از مهمترین علل 

 .نظر قرار گیردمد باشدمی

 سازد می متبادر ذهن به را مسأله این متناسب، صنعتی هایسیاست اتخاذ لزوم

 اصلی سیاست عنوان به تواندمی مهندسی و فنی خدمات صادرات توسعه سیاست که

 امر این خصوص در که دلیلی مهمترین .گیرد قرار نظر مد کشور صنعتی توسعه

 وابستگی کمترین مهندسی، و فنی خدمات صادرات که است این کرد بیان توانمی

 فنی خدمات صادرات اولیه مواد واقع، در دارد. کشور داخل در کاال تولید فرآیند به را

 بر گردد.می ایجاد کشور کلیدی صنایع و دانشگاهها در که است دانشی مهندسی، و

 پایین وری بهره )مانند است گرفتار آن در کاال تولید که هاییمزیت نبود اساس، این

 .ندارد مهندسی و فنی خدمات صدور فرآیند بر چندانی تأثیر انرژی(،

 نیروی توجه قابل تعداد زیاد، جمعیت با کرده تحصیل قشر وجود دیگر، سوی از

 خدمات صدور برای مهم مزیت یك علمی مناسب نسبتاً کیفیت و اشتغال به آماده

 نیروی ذاتی استعدادهای و توانایی به مزیت این از بخشی است. مهندسی و فنی

 با تواندمی دانش و علم ههای حوز در کرده ثابت که دارد بستگی ایرانی متخصص

 جهانی تجارت فضای در را ما تواندمی مزیت این بر تكیه لذا بپردازد. رقابت به دنیا

 .برساند کشور انداز چشم ترسیمی اهداف به

 کشور صنعتی سیاست محور عنوان به مهندسی و فنی خدمات صادرات انتخاب

 و دانش به کشاورزی و خام محصوالت غلبه از را کشور صادرات ترکیب تواندمی

www.takbook.com



 صادرات خدمات فنی و مهندسی

 

230 

 که پایین افزوده ارزش با مواد خروج جای به واقع، در و دهد تغییر فنی خدمات

 خدمات و فنی دانش است، کشور خاک و آب خروج و طبیعت تخریب با همراه

 خود حتی که نیست کاهنده تنها نه آن صدور که گردد می صادر کشور از مهندسی

 سرمایه عدب در توسعه جدید الگوی تأکیدات خدمات این صادرات .است فزاینده

 کاالهای صادرات برای جدیدی های زمینه و داده جا خود در خوبی به را انسانی

 جریان همچنین .کند می فراهم کشور از خارج مهندسی هایپروژه در استفاده مورد

 ها پروژه فروش از پس خدمات و تعمیر و نگهداری نظیر بعدی، خدمات از مستمری

 .شود تأمین کشور خدمات صادرکنندگان طریق از تواند می که دارد دربر را

 توانمی ،مهندسی و فنی خدمات صدور به هاشرکت موفقیت دالیل مهمترین از

 ،فنی دانش ارتقاء داخلی، بازار محدودیت ،بازار توسعه خالی، های ظرفیت بكارگیری

 بازار به وابستگی عدم جهت به موقعیت سازمانی تحكیم و المللیبین تجربه کسب

 وریفنا به اکنون کشور مهندسی و فنی متخصصان ،طرفی از .کرد یادآوری را داخلی

 را خود هایتوانمندی و ها خالقیت استعدادها، است قادر که اند یافته دست نوینی

 این استعدادهای از دارد ضرورت بنابراین، نمایند. عرضه الملل بین رقابت زمینه در

 های فعالیت در است، شده استفاده ملی های سرمایه از هاآن پرورش برای که کشور

 استفاده مهندسی و فنی خدمات صدور قراردادهای انعقاد قالب و در مرزی برون

 موجب مرزی برون های ح طر در نیروهای مذکور از استفاده این، بر شود. عالوه

 .شوند برخوردار نوینی تجربیات از هاآن که شودمی

 مهندسی و فنی خدمات صادرات به توجه از کشور اهداف مهمترین کلی، طور به

 از: اند عبارت

 .سوددهی افزایش نتیجه در و باال افزوده . ارزش1

 .جهانی استانداردهای ابردربر هاقابلیت . افزایش2
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 که تولیدی امكانات شدن فعال و خدمات و کاال ترگسترده فروش . امكان3

. شودمی ایجاد مهندسی و فنی خدمات صدور قراردادهای انجام درپی

 واحد چهار صدور به تواندمی خدمات، واحد یك صدور که شودمی یادآوری

 .شود منتهی کاال

 برخوردارند. داخلی بازارهای به نسبت بیشتری گستره از خارجی . بازارهای4

 برخوردار باالیی رشد نرخ از عرصه این در فعال یهاشرکت نتیجه در

 .شد خواهند

 توسعه شدن ندک یا توقف و کشور داخل عمرانی های بودجه کاهش . با5

 هایفعالیت تداوم موجب خارجی بازارهای در فعالیت ،هازیرساخت

 .شودمی اقتصادی

 واحدهای فنی هایتوانایی افزایش و ارتقاء موجب جهانی بازارهای در . فعالیت6

 .شودمی هاآن با مرتبط واحدهای همه و مهندسی

 شودمی هاشرکت فعالیت گسترش موجب ای منطقه یا جهانی شهرت . کسب7

 کشور در خارجی تهای شرک توسط قبال که یهایپروژه از بسیاری حتی و

 .کرد خواهد داخلی یهاشرکت توسط اجرا قابل را دشمی انجام

 ضروری کشور توسعه برای که هاییمهارت و جدید های تكنولوژی . ورود8

 .شودمیپذیر  امكان هستند،

 بازار در منابع محدودیت هنگام که مهندسی واحدهای بازارهای . گسترش9

 .کنند حفظ را هاآن موجودیت بتوانند داخلی

 خدمات صدور در خود سهم افزایش حال در بسرعت توسعه حال در کشورهای

 که دهدمی نشان توسعه حال در کشورهای وضعیت بررسی اما اند. مهندسی و فنی

 با مهندسی و فنی خدمات صادرات بازارهای به دستیابی مسیر در کشورها این

 در را مطالعاتی تاکنون 1983 سال از المللیبین تجارت مرکز اند. مواجه مشكالتی
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 است داده انجام توسعه حال در کشورهای در مهندسی و فنی خدمات صدور زمینه

 از: اند عبارت که است کرده شناسایی را مهم مشكالت برخی و

 هاپروژه و تجارت مورد در دقیق اطالعات فقدان. 

 تجاری توسعه از داخلی مالی حمایت عدم. 

 تجارت توسعه و بازاریابی زمینه در المللیبین تجربه نداشتن. 

 قراردادها انعقاد زمینه در داخلی یهاشرکت از ها دولت نكردن حمایت. 

 رسمیت به و هاشرکت از المللیبین دهنده وام های موسسه حمایت عدم 

 .هاآن نشناختن

 عدم احتمال و اندک شانس دلیل به دربازاریابی هاشرکت جدی تالش عدم 

 .المللیبین بازارهای به ورود گزاف های هزینه به توجه با موفقیت

 ها مناقصه در شرکت و تبلیغات باالی هزینه. 

 خدمات صدور از حمایت برای الزم زیربنایی نهادهای نداشتن. 

 

  (: خدمات فنی و مهندسی1-9شكل )
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ایرانی در صدور  یهاشركتعوامل عدم موفقیت  -9-1

 خدمات فنی و مهندسی

  هاشركتعدم پشتیبانی دولت از  -1-1-9

باشد. دمات فنی و مهندسی کشور مییكی از مهم ترین ریسك صادرات خ

صادرات خدمات فنی و مهندسی به مثابه درختی است که شاخه های آن بیرون و 

های قوی هایش در کشور است این درخت باید در داخل تنومند بوده و ریشهریشه

پذیر نخواهد داشته باشد و ایجاد ریشه قوی بدون حمایت و پشتیبانی دولت امكان

، پرداخت بموقع جوایز و فاینانس پروژه دولت شامل جایزه صادراتی هایحمایتبود. 

 باشد.از سوی موسسات مالی و اعتباری دولت می

عدم فاینانس پروژه از سوی موسسات مالی و اعتباری  -1-1-1-9

 دولت

در بین موارد عدم پشتیبانی دولت، این مورد از اهمیت بیشتری برخوردار است 

مهندسی بیانگر آن است که بطوریكه استفاده از تجربه صادرات خدمات فنی و 

تباری دولت راه گشای تصاحب ها از سوی موسسات مالی و اعفاینانس پروژه

ترین و های برون مرزی توسط پیمانكاران و مشاوران است، و این رویكرد مهمپروژه

ترکیه و ژاپن در تسخیر بازارهای  ،چینی یهاشرکتترین دلیل موفقیت کیلدی

 باشد.منطقه می

 جوایز صادراتی -2-1-1-9

اعطای جایزه صادراتی از سوی دولت بدین منظور بوده، تا مناقصه گران ایرانی 

ضمن لحاظ تخفیف در ارائه پیشنهاد قیمت، شانس برنده شدن خویش را افزایش 
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دهند. اما در سال های اخیر میزان این جایزه درصدی پایین آمده است و همچنین 

به اتكای  هاشرکتدر حال حاضر بسیاری از  شودمیاین جایزه به موقع پرداخت ن

ی داخلی یا خارجی مقروضند و هابانكاین جایزه بواسطه وام های دریافتی به 

 پرداخت نشدن این جایزه، باعث ضرر و زیان و از بین رفتن اعتماد آن ها شده است.

توان به علت مشكالت مالی نتوانند فعالیت کنند مسلما بر  هاشرکتزمانی که 

 .شود مهندسی کشور خدشه وارد می 

با دانش های روز مدیریت  هاشركتعدم آشنایی مدیران  -2-1-9

 پروژه 

بی شك نخستین شرط صادرات خدمات فنی و مهندسی در هر کشوری، 

)اعم از پیمانكاران و مشاوران( و به روز بودن و باال بودن سطح  هاشرکتتوانمندی 

و مدیران باید  صادر کننده است یهاشرکتاطالعات و آگاهی های فنی مدیران 

لذا بایستی  .شد المللیبینوارد بازارهای  توانمیبدانند که با آگاهی های سنتی ن

خود را با اصول مدیریتی روز هماهنگ کرده و از سویی دیگر  هاشرکتدر درجه اول 

خود را با کیفیتی عالی و در زمان تعیین شده به اتمام  هایپروژهباید بتوانند 

  برسانند.

 ها وجود تحریم -3-1-9

های زیادی مواجه نموده است که از جمله ها شرکت ها را با چالشوقوع تحریم

 باشد:ایرانی شامل موارد ذیل می یهاشرکتها در تحریم مهمترین چالش

 خود  هایپروژه ان ورود وجوه شرکت حاصل از اجرایعدم امك 

  چالش اخذ ضمانت نامه های مستقیم یا متقابل معتبر 

  برخی کشورها ایرانی در مناقصات  یهاشرکتعدم اجازه حضور 
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 بروكراسی سنگین حاكم بر دستورالعمل ها و آیین نامه ها  -4-1-9

 در اغلب و متنوع و پراکنده گاه که هاییفعالیت به تا کوشدمی بوروکراسی

 توجه با فعالیت هر ببخشد. نظم است عامالن توسط شخصی تصرف و دخل معرض

 دولبه شمشیر یك است. بوروکراسی انتظام از معینی سطح نیازمند خود ماهیت به

و آیین  هادستورالعمل از تابعیت به دعوت کننده و غیرشخصی نیرویی یكسو از است:

توسعه صادرات خدمات  برای تهدیدی دیگر، سوی از و باشدهای این حوزه مینامه

 گیریشكل صادرات خدمات فنی و مهندسی برای  حوزه در .است فنی و مهندسی

 .ببخشد انتظام خود متنوع هایفعالیت یا کار به که است آن نیازمند حیات، ادامة و

ولی اگر فرایند این قوانین و قواعد طوالنی و خسته کننده باشد باعث دلسرد شدن 

 گردد.می صادرکنندگانو از بین رفتن تمرکز 

برای نفوذ در  هابانکعدم وجود استراتژی یكسان برای  -5-1-9

 بازارهای هدف 

 است: اهمیت دارای گوناگونی جهات از مناسب هدف بازارهای یا بازار شناسایی

 بنگاه یك شكست یا و موفقیت در اصلی عامل عنوان به تواندمی اقدام این اینكه اول

 اینكه، دوم باشد. مطرح جهانی، بازارهای به ورود مراحل اولین در مخصوصا کشور، یا

 برنامه بنابراین، و است جهانی عرصة به ها فعالیت توسعة بر مقدم هدف بازار انتخاب

 که این سوم ،دهدمی قرار تأثیر تحت را کشور یا بنگاه هر خارجی بازاریابی های

 عرصة در اهبنگاه رقابتی راهبرد در کلیدی عنصر یك مناسب خارجی بازارهای

 بنگاه توانایی هدف بازارهای جغرافیایی موقعیت و اهویژگی نهایت در و است جهانی

 .کندمی متأثر را خارجی عرصة در خود عملكرد کردن هماهنگ برای
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 دالیل دیگر: -9-1-6

  ی داخلی هابانكضعف در روابط بین بانكی در بین 

  و جایگاه کشور در سطح جهانی  المللیبینضعف در سیاست 

  باال بودن نرخ سود و کوتاه بودن دوره بازپرداخت 

  عدم حضور صحیح و جدی دانشگاه ها در امر انتقال تكنولوژی به روز

 پیمانكاریشده مربوط به صنعت تولید و 

  برای تأمین وثایق بانكی  هاشرکتتوانایی مالی پایین 

  هاشرکتعدم اطمینان بین بانك و  

  در بخش نرم افزاری و  هاشرکتاجرایی در  هایسیستمعدم وجود

 مدیریت جامع 

  هاشرکتتوان بازاریابی پایین   

  عدم ثبات قوانین کشور 

  هاشرکتبدهی دولت به  

  هاشرکتضعف تكنولوژیكی  

 گروهی و جمعی  موانع فرهنگی و اجتماعی در مورد کار 

  بانك های واردات محور 

  عدم برقراری نظام مدیریت کیفیت فراگیر 

  برای نفوذ در بازارهای  هاشرکتعدم وجود استراتژی یكسان برای

 هدف

 عدم استقرار سیستم کنترل پروژه همه جانبه 

  در تجمیع امكانات المللیبینعدم تطابق با استانداردهای 
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  (: خدمات فنی و مهندسی2-9شكل )

 تحلیل موقعیت -9-2

 تجزیه مدل راهكار انتخاب و ارزیابی برای موجود اصلی تحلیل مدلهای از یكی

 ضعف، قوت، نقاط ابتدا منطقی الگوی یك براساس مدل این است. SWOT تحلیل و

 ایران خدمات فنی و مهندسیتوسعه صادرات  فراروی تهدیدهای و هافرصت

 با تعامل برای هایی راهكار کنونی موقعیت با متناسب سپس و شده شناسایی

 .است شده پیشنهاد آن در کشور رشد هدف با موجود وضعیت

 SWOTتحلیل  و تجزیه مدل(: 1-9) جدول

 (O) هافرصت

  قرار گرفتن در طالیی ترین دوران صادرات

 خدمات فنی و مهندسی

 ورمیانه با کشورهای همسایه و خا رابطه خوب

مانند عراق و سوریه که نیاز باالیی در این زمینه 

 دارند
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 (T) تهدیدها
 حضور قدرتمند و با برنامه کشورهای دیگر 

 استفاده رقبا از وسایل و ایزار با تكنولوژی باال 

 مغزهاار فر 

 (S) نقاط قوت

 نیروی ارزان کار 

 توان ساخت داخل کشور 

 موفق انجام داده در سطح جهان هایپروژه 

 پتانسیل باالی نیروی انسانی متخصص 

 پتانسیل باالی تجهیزات و امكانات 

 (Wنقاط ضعف)

  درات صاژی در با چالش تكنولون جهادرما

ه ـم کـیاهـجاى موـمهندسو فنى ت خدما

 دشودار قابت ما خدشه ه ردـب شـوجم

 سیایىآبانك توسعه در عضویت م عد 

 ور صده در تعریف شدی تژاسترافاقد ر کشو

 ست امهندسى و فنى ت خدما

  ی شرکتهاای بیمهی شرکتهاعدم پوشش

یسك ای و رمینه مسائل بیمهکشور در زتى دراصا

 تىدراصا

  راتیمى مقرداتغییر 

 و فنى ت خدمادر مزیتى که دن ناشناخته بو

 یمدارمهندسى 

 متشكل که و یافته ن مازسرمایه سازار باان فقد

 اردندد جور وکشوزار درین باا
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 رم توخ نرو بانكى ی هزینههاه و بهرخ نردن باال بو

 رکشودر باال

 عدم توانایی ارزیابی ریسك مالی پروژه 

 رخل کشودر دابخش خصوصى دن ضعیف بو 

 لتىرات دونحصاا 

 عدم نگاه استراتژیكی 

 

در مهندسى و فنى ت خدماور صدى چالشهاو فرصتها  -1-2-9

 انیرا

 لمللىاسطح بین در ها لشچا( 1

 یك م مستلز، ستروبه آن رو ما با د قتصااکه رت تجان بحث جهانى شد

ین وارد اما د قتصااید آبه نظر نمى و ست اانى ـل جهـماه عوـا بقیـل بـتعام

 باشد.ه مرحله شد

  مهندسى وفنى ت خدماور صدز ند بستر سااها که مىتوپکلودرعضویت ما

جهانى ء که جزر کاوی نیرو ه جایى سرمایه ـا بـشن نیست. ج، روباشد

 هم نیست. اما فرای بر، ستد اقتصان اشد

 د اـیجوده ازـفارزش اکه دارد مهندسى یك بستر وفنى ت خدماور صد

 ست.ژی اوـتر تكنولـبسو آن د ـىکنـم

ن جهااول تبه ی رهارکشوژی، در راه تكنولوظ ما با هر تعریفى به لحااول: ش چال

 نیستیم.

ى ـمهندسو فنى ت خدمادرات صاژی در با چالش تكنولون جهادرما دوم: چالش 

 د.شودار قابت ما خدشه ه ردـب شـه موجـم کـیاه ـجامو
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 سیایى.آبانك توسعه در عضویت م عدسوم: چالش 

، WTOدر عضویت م عددارد و نیا در دمشخص ی هارکاو  زسا WTOچهارم: چالش 

 د.هد کراجه خوابا مشكل موه دـینرا در آما درات صا

 ریسطح کشودر ( چالشها 2

 و فنى ت خدماور صده در تعریف شدی تژاسترافاقد ر مجموعة کشو

درات یم که صاارمناسى ندر کاز و سای، تژاسترالیل دبه و ست امهندسى 

 تسهیل کند.را ى مهندسو فنى ت خدما

 ی شرکتهاای بیمهی تىشرکتهادرایسك صاای و رمینه مسائل بیمهدر ز

ضمانت وق صنده به عهدم آن تماو هد دىـش نمـپوشرا ا ـتى مدراصا

 ست.درات اصا

 مل تولید اعواز مغزها یكى و ست ار افزاتلفیق سخت ت مغزها: خدماار فر

ت لطما، مینهزین دراتجربه وعلم ی دارای اـمغزهار رـفو ست اخدمت 

 آورد.هد اخود جووبه ی را ناپذیران جبر

  رات.یمى مقرداتغییر 

 ر کاوی )نیر یمدارمهندسى و فنى ت خدمادر مزیتى که دن ناشناخته بو

 ست(.ایك مزیت 

 ارد.ندد جور وکشوزار درین باامتشكل که و یافته نمازسرمایه سازار باان فقد 

 ر.کشودر باالرم توخ نر وبانكى ی هزینههاه و بهرخ نردن باال بو 

  خلى.زار دابادن بوداغ 

 ابى ـیارزایى ـناتور، وـکشدش در خوذات به وژه مسائل مالى یك پررد مودر

بانكها و مشخص کنیم آن را مالى ر نیم ساختااى توـنمو یم اردـنرا ك ـیسر

 ند.ارندرا تخصص ان و ین توا

 خلى شرکتهاداسطح در ( چالشها 3
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 ضعف بنیه مالى شرکتها رخل کشودر دابخش خصوصى دن ضعیف بو( ،

 ست(.اگرفته را ا ـرکتهـى شـیاجران اوـت

 ور صدی در یك چالش جدان لتى به عنوی دولتى: شرکتهارات دونحصاا

 مهندسى.و فنى ت خدما

 د ـمانن، تندـهسا رـنت گـس دتاًـعم مدیریتى شرکتها: شرکتهاه نگا

ه بلكه نگا، ندارنده یندآبه تژیك استره و اژـیه واـنگای هرـکی اـرکتهـش

 ست.امدیریت سنتى ه یدگادها آن

 تمكاناو افرصتها  -9-2-2

و فنى ت خدمادرات یخ صارتادوران لمللى طالیى ترین اسطح بین در لف: ا

، ماستزار میانه بای سیان و آنستافغاا ،ماستزار بااق عر، ستن االامهندسى 

 کنند. ر ند با ما کاادهکرا الیلى تمایل پیددبه ان یرب اجنوی هارکشو

 ست:م انجال احادر یر ح زمناسبى به شرت مااقدری اسطح کشوب: در 

 ت؛خدمان کنندگادرصااز مالى و سیاسى ی ئین نامه حمایتهاآ 

 ت؛خدمان کنندگادرنجمن صاو اشرکتها ر و کشودر گاهى دآخو 

 ت؛تى به خدمادراصاه تعمیم جایز 

 ارض؛ عوو مالیاتى ی معافیتها 

 شرکتها سطحج: در 

 ر؛کاوی ارزان نیر 

 ت دماـخدرات اـا صـیر بناهزحمایت ون )بد ستر اکشودر یربناهایى که ز

 ؛ى یابد(ـق نمـى تحقـمهندسو ى ـفن

 ست(.امیانه بى نظیر ورخادر خل داساخت ان )تو رخل کشوداساخت ان تو 
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 انصاحب نظره یدگااز دخیل دمل اسایر عو -9-2-3

 در مهندسى  -فنى ی شرکتهاای خلى بردامطمئن ر کازار باد جوو

اد با سوه، غیرزی و سا، راه شیمىوپترز، اـف گـى مختلـناعمری هاوژهپر

که با ه دـشزی مرون بری مطلوبیت فعالیتهام موجب عد، مكفىآوری 

 ست.اجه انیز مود خوص خای یسكهار

 رج خادر لت دویاسى سی حمایتهال عمااجهت در مناسب ر کاز و ساد نبو

طریق از حتمالى ز انیارد مودی قتصای اهانپشتیبادر هماهنگى ر و کشواز 

سانى به موقع نمایندگىها ع رطالو الت دوسیاسى دی و قتصای اهانیزرا

سانى ع رطالت اطریق خدمااز نظر رد موی هارکشوی هاوژهشناسایى پردر 

 نوین.

 ی حدهاواترکیه که و چین  نظیر، منطقهدر تمند رقدی قباربا دن جه بوامو

 مىشوند.د خو هایشرکتدات پیشنهان دـقابتى شرباال موجب ی نهرایا

 و کو انظیر ای، منطقه ایهنمازساها و نپیمااز مؤثر ده ستفام اعد

همه جانبه ی پشتیبانىهال اـعمای ارـالمى بـسانس اکنفری هانمازسا

درات اـخصوصاً صت خدمادرات جهت توسعه صادی در قتصاا -سیاسى 

 مهندسى. -فنى ت دماـخ

 دره اـص ایهانتضمل قبول و نتقااجهت اری در گزربطه کارایا ضعف د نبو

که هزینه ای سط منطقهواتأیید یك بانك وم زـلدرات و اـعه صـك توسـبان

ی هارکاو  زاـیى سراکام کلى عدر به طودارد، و بر را در ضافى ن اماو ز

  ین بخش.از احمایت در سیستم بانكى 

 دی قتصاابنیه مناسب ان فقددن و کوچك بودن، بوان جودن، کم تجربه بو

مقایسه با در مهندسى  -فنى ت ه خدماـمینل در زاـفع هایشرکتر ـکثا
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ه ـت کـسا هدـث شـباعزی مرون بر یهالیتفعام نجادر اجى رخای قبار

 کاهش یابد. هاآن یسكرت رقد

 ای در برد، موجوی غلب شرکتهااتشكیالتى ر کاز و سار و ساختان، مازسا

ی به عرصههاا ورود لذ، سته احى نشداطرت و کااردـى تـلمللاین ـسطح ب

زار باز اـنیاز ر ـایین تـت پـکیفیان و وـتاز سطحى بیش در لمللى ابین 

به ی را ناپذیران رجبی ضربهها، نایىاو توحیت صال قعىواغیر م بعضاً با عال

 د.هد کراخوزار وارد باذ در سابقه نفوو حیثیت 

  در تخصصى ی هاارفزم انش نرداضعف و نگلیسى ن ابازنش داضعف

از یگر دیكى ، مهندسى -فنى ت دماـخه دـکنندر اـصی اـشرکته

 ست.اشته رین های اچالش

  ید )خر حل مختلف مناقصهامرران در پیمانكاوران و بین مشاط تباارضعف

یك د یجاوم انتیجه لزه( در غیرد و پیشنهات، اـه مشخصـتهی، سىربرد سناا

ل نتقاات و انظردل آرا و تباای برری پیمانكاوره و مشال تصاافتر یا حلقه د

 حل.امرم تماری در همكات و تجربیا

  دی، قتصااجه ومهندسى )یعنى و فنى ت خدماور جه مزیت صدوسه از

ك ـفرهنگى( معموالً فقط به یدل تبال اـنتقاجه ژی و وتكنولول نتقااجه و

در ت ـله دواـه نگـالى کـح؛ در دوـىشـمه ـتوجدی آن اـقتصاه ـجو

 د.شوف نیز معطوآن یگر دجه ی دو ویااحمایتها بایستى به مز

  م دـل عـالیاز دى ـیكوژه، خذ پرای اسیاسى بری البىهاان در یراضعف

ست. به همین ده ابوت ماجهانى خدی اـهزارباان در رـیاؤثر ـمر وـحض

در ند انى مى توزچانه رت یش قدافزو اسیاسى ت توجه به موضوعا، خاطر

 د.شته باشداها تأثیر باالیى وژهخذ پرا

 خل.داساخت ات تجهیزو کیفیت کاال دن بعضاً پایین بو 
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ت خدمادرات توسعه صااى برزم الى مهمترین خط مشىها -9-2-4

 مهندسى و فنى 

 سیاسىی حمایتها (1

 مالىی حمایتها (2

 ماندهىزحمایت سا (3

یط ارـه شـه بـبا توجری ین فعالیت تجادر اماندهى زمر سااشت داباید توجه 

، OECDر پنج کشو ست.امهمتر ر بسیار، کشورج از اـخدر ت ـه فعالیـناخت گیرـس

ه عمدی فعالیتهااز یكى و ند دارنیا تسلط مطلق دمهندسى و فنى ت خدمازار بر با

 بررسی ست.امهندسى و فنى ت خدمادرات صااز حمایت رت، تجا توسعهن مازاـس

مهندسی  خدمات واحدهای کشورها این که دهدمی نشان صنعتی بزرگ کشورهای

 این تشویقی هایاهرم از برخی دهند. می قرار حمایت مورد مختلفی طرق به خود را

 بهره، کم هایوام صادراتی، اعتبارات شامل واحدها از این حمایت برای کشورها

 روحیه ایجاد بالعوض، های کمك حمایت دیپلماتیك، تجاری، اطالعات های حمایت

 ویژه تسهیالت و های مالیاتیمعافیت ای،بیمه هایپوشش صادرات، فرهنگ و

 .است گمرکی

 خدمات صادرات زمینه در پیشرفته کشورهای های سیاست مرور این، وجود با

 زمینه، این در بود. خواهد راهگشا کشورها این موفقیت کسب در مهندسی، و فنی

 در مهندسی و فنی خدمات صادرات به مربوط شده تجربه های سیاست ترین مهم

 از: اند عبارت کشورها سایر

 ت.خدمان کنندگادرغیر مستقیم به صاو مستقیم ت برگشت هرگونه مالیا -1

ده ستفااجهانى ه بهری هاخنر، از قبارپایین: ه تى با بهردراصارات عتبای اعطاا -2

 مى گیرند.ه باال( بهرر خلى )بسیاه دابهرخ رـندر کشور از لى ، ومى کنند

 بهترین شكل ممكن.در جى رخااری سرمایه گذ -3
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د جوان ویردر اقیمتها )که ل کنترف حذو سرمایه زار بازی چه ساریكپا -4

 ارد(. ند

 .قابتىرمزیت دارای صنایع ای مالیاتى بره یژی وتخفیفها -5

 قابتى. رمزیت دارای صنایع ای تى برت وارداتسهیالی عطاا -6

 یابى.زاربادی و بنیات مینه مطالعادر زکز تحقیقاتى امرد جوو -7

ه شدز غاان آیردر ا)چنین سیاستى ن کنندگادربه صای نه نقدراخت یاداپر -8

 ست( ا

 لى( مااری و )بیمه سرمایه گذدرات مینه صادر زنمند بیمه اتوم نظاد جوو -9

 فنى.ت خدمادرات صای هاینمندابا معرفى توت تحقیقام نجاا -10

 زش.موزی آسام به هنگا -11

 مزیت.دارای تى خدماتى دراصای فعالیتهاای برری عتبات اتنظیم خدما -12

 درات.مینه توسعه صای در زیزربرنامه  -13

بخش خصوصی در  هایسازماندر ادامه تفاوت بین راهبردهای نقش دولت و 

در صدور خدمات فنی و مهندسی بررسی  هاشرکتایجاد بستر سازی و حضور موفق 

 گردد.می

نقش دولت در زمینه سازی و ایجاد عوامل مؤثر برای ظرفیت سازی، ایجاد  الف.

پروژه محور برای حضور موفق این  هایسازمانو  هاشرکتتوانمندی و ماندگاری 

 :باشدمینی و مهندسی شامل موارد زیر در صدور خدمات ف هاشرکت

  تدوین قوانین تشویقی و حمایتی در مورد قوانین بیمه، مالی و بانكی برای

 بخش خصوصی ایجاد بهبود در فضای کسب و کار  یهاشرکتتوسعه 

  جاری سازی آیین نامه گشایش اعتبار داخلی برای اجرایی کرد سریع پروژه

 هاشرکتها به کمك توانمندسازی 

  واگذاری اجرایی نمودن نظام فنی و اجرایی به تشكل های حرفه ای 
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  حمایت از واحدهای تحقیق و توسعه بخش خصوصی 

  تجدید نظر در قانون تجارت، گمرک و اصالح نظام مالیاتی برای توسعه

 پروژه محور یهاشرکت

 ایجاد بستر کاری پایدار 

 ن داخلی برای ارتقای الزام به رعایت اجرای قانون حداکثر استفاده از توا

 فعال در صنعت احداث یهاشرکتتوانمندی 

  الزام به رعایت تعهدات دولت در قراداد با بخش خصوصی 

  بررسی و ایجاد قوانین الزم برای بوجود آمدن اثرات مثبت از اجرای طرح

 و جلوگیری از اثرات منفی آن هاشرکتتحول اقتصادی در توسعه 

  پروژه محور یهاشرکت)مناقصات( به اصالح نظام واگذاری کارها 

  سهامی عام  یهاشرکتایجاد ضوابط تشویقی برای ایجاد 

  بخش خصوصی با تدوین ضوابط الزم برای ادغام  یهاشرکتتشویق

 مادر تخصصی  یهاشرکتء ایجاد کنسرسیوم ها و هاشرکت

  داخلی برای توانمند  یهاشرکتاجرای درست قوانین موجود در حمایت از

 در توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی هاآنسازی 

پروژه محور بخش خصوصی در ظرفیت  هایسازمانو  هاشرکتنقش تشكل ها،  ب.

 سازی، ایجاد توانمندی در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی 

  هاشرکتاستفاده از مدیریت دانش و دانایی در توسعه 

  هاشرکتلزوم تدوین استراتژی برای توسعه 

  هاشرکتتدوین طرح کسب و کار به عنوان یكی از الزامات توسعه 

  لزوم برنامه ریزی برای ارتقای کیفی خدمات 

 هابهره گیری از فن آوری روز در طراحی و اجرای پروژه 
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 یتاثیرگذار اولویت به توجه با از ذیل پیشنهادات -9-2-5

 آن باشد. علتمی ما کشور در های پیچید فرآیند دارای مالی تامین امروزه، .1

 بیشتر ما ایهبانك و ایم اعتبار بوده گیرنده بیشتر گذشته در ما که است این

 که از آنجایی صادرات. تا دارند تبحر و تخصص واردات به مربوط امور در

 تشكیل را کشورهایی ایرانی، صادرکنندگان هدف کشورهای بیشتر

 عملیات انجام لذا ،باشندمی گذاریباالی سرمایه ریسك دارای که دهندمی

 این زیرا باشد.می همراه باالیی پذیریریسك با کشورها این در فاینانس

 پرداخت هایشیوه به تمایل کمتر و بوده بانكی کارآمد نظامات فاقد کشورها

 به نظر دیگر طرف از دارند. اسنادی اعتبارات انواع گشایش نظیر المللیبین

 بندی طبقه براساس ما صادرکنندگان هدف رتبه کشورهای اینكه

 ریسك )با 7 و 6 های رتبه در های، همكاری توسعه سازمان عضو کشورهای

 ایران اقتصادی (OECD) صادرات ضمانت صندوق بیمه لذا دارند، باال( قرار

 این یهابانك ایبیمه پوشش سقف اعطایی، اعتبارات ضامن عنوان به که

 ید،نمامی بررسی را مدت بلند و مدت میان اعتباراتدر  ویژه به کشورها

 عمال هاپروژه این مبلغ بودن باال به توجه با . لذاکندمی ارزیابی پایین بسیار

 دلیل به و باشدنمی کافی و مناسب ایبیمه پوشش ارائه به قادر صندوق

 تامین به مجاز صندوق پوشش بدون ایرانی یهابانك هاآن بودن مدت بلند

 از گیریبهره با کشورها این دیگر سوی از .باشندمین هاپروژه این مالی

 توسعه (، بانكADB) آسیایی توسعه بانك توسط پروژها مالی تامین

 40تا  30) مدت دراز هایی وام ( کهWB) جهانی بانك ( وIDB) اسالمی

 بدیهی لذا نمایند، می اعطا هاآن به LIBORحد  در کم ساله( با بهره بسیار

 برای جذابیتی باال، نسبتا های بهره  با ایرانی های بانك هایوام که است

  :گرددمی پیشنهاد لذا ندارد. کشورها این
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 گذاری سرمایه نظیر المللیبین متداول هایروش سایر از مورد این رد 

 از را الزم حمایت دولت همچنین گردد استفاده  لیزینگ و BOTمشترک، 

 چین، کشور نظیر بتوانند نیز ایرانی یهاشرکت تا بنماید صادرکنندگان

 با طورکامل به و کرده گذاریسرمایه هاپروژه در خود جنوبی کره و ترکیه

 متغیر تاثیرگذارترین عنوان به عامل این .نمایند اجرا را پروژه قوی پشتوانه

 خاص توجه و شده محسوب کشور مهندسی و فنی خدمات صدور فرآیند در

 خدمات صدور میزان در را اساسی و عمده تغییرات تواندمی مقوله این به

 .باشد داشته همراه به مهندسی

 صادرکنندگان اصلی نیازهای از پیشرفته و مدرن آالت ماشین و تجهیزات .2

 استانداردهای و کیفیت با هاپروژه اجرای و مناقصات در شدن برنده جهت

 قیمت بودن گران دلیل به ایرانی یهاشرکت متاسفانه اما باشدمی جهانی

 آالتماشین از عمدتا کشور، به هاآن ورود محدودیتهای و نو آالت ماشین

  گردد:می پیشنهاد رابطه این در نمایند.می استفاده فرسوده و قدیمی

 مدت، بلند پرداخت باز و کم بهره با ارزی هایوام گذاردن اختیار در با دولت 

 خرید توان شده کنترل هایبهره با لیزینگ نظیر یهایروش از استفاده یا

 نماید. تقویت نیازشان، مورد آالت ماشین تامین جهت را صادرکنندگان

 و فنی خدمات صادرات در دیگر موثر و مهم عوامل از یكی ارز نرخ نوسانات .3

 نرخ کشور در ایران، مرکزی بانك آمارهای طبق .باشدمی کشور مهندسی

 دستمزد برای تورم نرخ اما باشدمی سال در درصد 3 تا 2 رشدی دارای ارز

 زیاد نوسانات دلیل به .باشدمی %15 ساالنه آالت ماشین و مصالح خرید و

 جدی مالی های بحران با صادرکنندگان ایران، بازار در مختلف ارزهای نرخ

 و دولت توسط دالر معامالت نرخ کنترل دلیل به خصوصا .باشندمی مواجه
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 پیشنهاد رابطه این در دالر. مقابل در ارزها سایر معامالت نرخ بودن آزاد

 .گرددمی

 با یا و نماید تغییر تورم نرخ با متناسب ارز واقعی نرخ تا دهد اجازه دولت 

 به یارانه یا و جایزه قبیل از صادراتی ایهمشوق گرفتن نظر در

 امكان تا نماید جبران را هاآن هازیان و ضرر و نموده کمك صادرکنندگان

 .گردد تسهیل جهانی بازارهای در آنان رقابت و حضور

 بانكی هایاتحادیه و جهان کشورهای اکثر با بانكی بین ارتباطات وجود عدم .4

 نظایر و التین آمریكای بانكی اتحادیه آفریقا، بانكی اتحادیه نظیر المللیبین

 از پس صادرکنندگان که گشته موجب هدف کشورهای در خصوصا آن،

 موارد اکثر در لذا دهند انجام را الزم بانكی عملیات نتوانند قرارداد عقد

 گردندمی زیان و ضرر متحمل یا و داده دست از را ها پروژه صادرکنندگان

 :گرددمی پیشنهاد رابطه این در

 توجیه صورت در که نماید تشویق را ایرانی های بانك ایران مرکزی بانك 

 به نسبت صورت این غیر در و کنند باز شعبه هدف کشورهای در اقتصادی

 سقف یك تعیین با هدف کشور در معتبر بانك یك با کارگزاری رابطه ایجاد

 عضویت با ندتوانمی ایرانی هایبانك همچنین نمایند. اقدام معقول اعتبار

 برقرار مختلف کشورهای در را الزم ارتباط هایمنطق های بانك اتحادیه در

 .نمایند

 اگر مهندسی و فنی خدمات صادرکنندگان به بانكی تسهیالت ارائه نحوه .5

 نظر نتوانسته هنوز لیكن بخشیده بهبود اخیر سال چند در چه

 که، گرددمی پیشنهاد لذا نماید. تامین مطلوب نحو به را صادرکنندگان

 اداری هایبوروکراسی و زائد تشریفات برخی حذف با کشور بانكی سیستم

www.takbook.com



 صادرات خدمات فنی و مهندسی

 

250 

 سرعت و تسهیالت سقف جهانی(، افزایش استانداردهای با )مطابق

 .نمایند اقدام موارد این رفع جهت بانكی، عملیات به بخشیدن

 خدمات صادرات به زیادی بسیار کمك دتوانمی دولت سیاسی هایحمایت .6

 :گرددمی پیشنهاد رابطه این در .نماید کشور مهندسی و فنی

 تجاری پایه بلند هیات یك قالب در را ایرانی صادرکنندگان و تجار دولت 

 خوب روابط ایجاد جهت و نموده همراه خود با مشترک، هایاجالس در

 .آورد عمل به آنان از را الزم هایحمایت تجاری،

 نیاز مورد اطالعات تامین و معرفی منظور به ایران.ا.ج هایسفارتخانه 

 و تجاری مسائل به مسلط و متخصص تجاری وابستگان از صادرکنندگان

 .نماید استفاده هدف کشورهای در بازرگانی

 مورد کلیدی اطالعات تا نماید موظف را ها سفارتخانه بازرگانی های بخش 

 قوانین گمرکی، ایهتعرفه و مقررات کار، قوانین نظیر: صادرکنندگان نیاز

 و بیمه خارجی، قراردادهای قوانین حقوقی خارجی، قراردادهای مالیاتی

 .دهند قرار آنان اختیار در و تهیه را هدف کشورهای به مربوط موارد سایر

 بسیار و کلیدی نقش به توجه با مشترک، بازرگانی اتاقهای نمودن فعال 

 بخش مشارکت با کشورها بین خارجی تجارت در ها اتاق این که موثری

 هایمشی خط و هاسیاست اتخاذ با توانندمی دارند، هاآن دولتی و خصوصی

 نموده یاری خود تعهدات ایفای در را صادرکنندگان موثر، و درست

 تجاری سیاسی مثبت و خوب از مناسبات توانندمی قرارداد طرفین همچنین

 .جویند بهره خود منافع جهت در کشور، دو

 و فنی خدمات صادرات با مرتبط ادارات و هاسازمان همكاری و کار سرعت .7

 سعی تمام دولت البته است. برخوردار زیادی اهمیت از کشور در مهندسی

 و زائد مقررات و قوانین حذف و اداری بوروکراسی کاهش جهت در را خود
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 کار سرعت و مطلوب شرایط هنوز اما است نموده معطوف گیر پا و دست

 و توسعه سازمان نیز اخیراً است. نگردیده ایجاد صادرکنندگان، نظر مورد

 و گردیده کشور در صادرات امر متولی بازرگانی وزارت به وابسته تجارت

 امر در ذیربط یهاسازمان و ها بانك بین را الزم هایهماهنگی بایستمی

 خط دارای کدام هر هاسازمان این که آنجایی از اما نماید. برقرار صادرات

 هایسیاست یك هر و باشندمی خود خاص های سیاستگذاری و مشی

 به هماهنگی این ایجاد لذا مایند،نمی دنبال را خود شده تعیین سازمانی

 این واقع در که شود،نمی محقق موارد از بعضی در یا و گرفته صورت کندی

 پیشنهاد رابطه این در گردد.می صادرکنندگان کار کندی سبب خود امر

 گردد:می

 و فنی خدمات صادرات در موفق کشورهای تجارب از استفاده با دولت 

 به نسبت کشور، شرایط با مطابق هاآن از صحیح الگوبرداری و مهندسی

 توسط صادرکنندگان انتظار مورد سرعت و همكاری فرهنگ ایجاد

 .نماید اقدام ذیربط، هایسازمان

 هایوزارتخانه وزرای اکثریت متشكل که نفتی غیر صادرات عالی شورای 

 بدیهی البته نمایند. اقدام هماهنگی این ایجاد به نسبت باشدمی ذیربط

 اما دارد دقیق ریزی برنامه و طوالنی زمان به نیاز مهم این انجام که است

 دلخواه نتیجه به مدت دراز در تا شود شروع زودتر چه هر بایست می کار این

 .برسد

 و فنی خدمات صادرات ارزی های نامه ضمانت صدور شرایط گرچه .8

 مشكالت با صادرکنندگان هنوز لیكن است شده تسهیل تاحدی مهندسی

 :ازجمله هستند روبرو زیادی
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 هدف کشور یهابانك توسط ایرانی یهابانك های نامه ضمانت پذیرش عدم 

 اول تراز اروپایی بانك یك تاییدیه اخذ به نسبت است ناچار صادرکننده که

 .نماید اقدام سنگین هزینه با مستقیم یا متقابل نامه ضمانت یك یا و

 صدور زمان بودن طوالنی. 

 اهنامه ضمانت صدور کارمزد نرخ بودن باال. 

 اتحادیه در عضویت با ایرانی یهابانك که گرددمی پیشنهاد رابطه این در

 اقدام هانامه ضمانت پذیرش برای الزم اعتبار ایجاد و ای منطقه هایبانك

 .دهند کاهش را آن وکارمزدهای ترکوتاه را صدور مراحل و نموده

 صادرات ضمانت صندوق بیمه توسط شده ارائه ایبیمه خدمات پوشش ارائه .9

 ،آلمان Hermesبیمه  شرکت نظیر غربی کشورهای از الگوبرداری با که

Sache  دادن پوشش منظور به  که دنیا ای بیمه یهاشرکت سایر و ایتالیا 

 نیازهای پاسخگوی گردید، تاسیس اند شده تشكیل صادرکنندگان به بیمه

 انتظار حد از تر پایین بسیار و نبوده مهندسی و فنی خدمات صادرکنندگان

 به نسبت بیمه این نرخ بودن باال دلیل به همچنین باشدمی هاآن

 قیمت پیشنهاد رفتن باال موجب عمال خارجی مشابه یهاشرکت

 ضمانت صندوق بیمه شرکت مثال عنوان به گردد.می ایرانی یهاشرکت

 فهرست براساس را هدف کشورهای بندی ریسك درجه ایران صادرات

 بر را کشورها ریسك موسسه )این گیرد می نظر در OECDتوسط  منتشره

 این در نماید(. می بندیطبقه قدرتمند و بزرگ کشورهای تفكرات اساس

 گردد:می پیشنهاد رابطه

 در را دیگری منبع و کرده تعدیل را کشورها ریسك محاسبه مبنای دولت 

 .بگیرد نظر
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 را صندوق ای بیمه هایپوشش سقف بردن باال جهت الزم مالی پشتوانه 

 کاهش نیز را کارمزدها نرخ و آورده فراهم المللیبین استانداردهای با مطابق

 .دهد

 بازارهای در نفوذ جهت مهم ابزارهای از یكی بازاریابی فنون گیری بكار .10

 از توانمی مثال عنوان به .باشدمی مناقصات در شدن برنده و خارجی

 از دولت ایهحمایت اجرایی نامه آیین 11 ماده "ب"بند  نشدن اجرایی

 دارد اشاره ( که 1387 سال )مصوبه مهندسی و فنی خدمات صادرکنندگان

 خدمات صادرکننده فعال یهاشرکت معرفی و تبلیغات رسانی، اطالع به

 طریق از هدف کشورهای عمومی هایرسانه در ایران مهندسی و فنی

 گردد:می پیشنهاد رابطه این در برد. نام ایران اسالمی جمهوری سفرای

 با بسیار امكانات دارای که ایران های خانه سفارت بازرگانی هایبخش از 

 آگاهی هدف کشورهای مردم عقاید و رسوم و آداب از و بوده سیاسی البی

 تبلیغات و بازاریابی جهت در کارآمد و قوی ابزاری عنوان به دارند، کامل

 .نمود استفاده الزم

 یهاشرکت بازاریابی هایهزینه از بخشی پرداخت و تقبل با دولت 

 نماید. کمك هاآن به صادرکننده

 آمیخته نظیر رفته پیش بازاریابی فنون از بكارگیری با صادرکنندگان 

 در بتوانند خدمات خاص هایویژگی از ( آگاهیp،s 8خدمات ) بازاریابی

 .شوند موفق و کرده نفوذ هدف کشورهای بازار

 صدور هایپروژه اجرای در زیادی بسیار نقش ای مشاوره یهاشرکت .11

 در که شود کمك هاشرکت این به اگر دارند مهندسی و فنی خدمات

 حضور مسیر توانندمی یابند فعال و موثر حضور المللیبین بازارهای
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 زیرا نمایند، هموار هدف بازارهای در را ایرانی کاری پیمان یهاشرکت

 گردد:می پیشنهاد رابطه این در باشد.می کارفرما راهنمای و دوست مشاور

 تامین به نسبت دولت هاشرکت این اکثر مالی توان بودن پایین دلیل به 

 .نماید اقدام بانكی کم بهره با هاآن نیاز مورد مالی

 نماید اقدام هدف کشورهای در هاآن معرفی و الزم حمایت به نسبت. 

 دارد. زیادی تاثیر مهندسی و فنی خدمات صادرات در نیز تورم نرخ نوسانات .12

 شده برآورد دستمزد و آالت ماشین کاالها، قیمت بینی پیش تواندمی زیرا

 نماید. صادرکنندگان متوجه را ضررهایی و زده برهم را پروژه اجرای برای

 کاالها برای ساله یك ثابت نرخ یك دولت گرددمی پیشنهاد رابطه این در

 توسط کاالها( قیمت )در احتمالی تغییرات التفاوت مابه یا و نماید تعیین

 و فنی خدمات و به صادرکنندگان محاسبه ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 .گردد پرداخت یارانه بصورت مهندسی

 صادرکنندگان ترغیب و تشویق جهت موثر ابزارهای از یكی صادراتی جوایز .13

 باشدمی طوالنی بسیار جوایز این پرداخت زمان اما .باشدمی صادرات امر به

 آن پرداختی میزان همچنین انجامد.می طول به نیز سال 5/1تا  1 گاهی و

 الزم زیرا باشد.می ابهام دارای نیز آن پرداخت عدم یا پرداخت حتی یا و

 تعلق وی به شده تعیین جایزه درصد آیا که بداند قطعا صادرکننده که است

 بازار در و کرده لحاظ خود یهاقیمت را در آن بتواند تا خیر؟ یا گیردمی

 :گرددمی پیشنهاد رابطه این در یابد. حضور رقابت

 آن نیاز مورد بودجه تامین و صادرات نقدی جوایز سقف افزایش با دولت 

 پایین قیمت ارائه امكان و داده پوشش را صادرکنندگان هایهزینه از بخشی

 .نماید فراهم خارجی، رقبای مقابل در هاآن برای را رقابتی و تر
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 های هزینه عمده آالت، ماشین و کاال حمل هزینه که آنجایی از 

 درصد 50 تا 30 پرداخت با تواندمی دولت گیرد، میدربر را گانصادرکننده

 هاآن های هزینه از بخشی حمل یارانه قالب در صادرکنندگان حمل هزینه

 برای را پذیری رقابت دارد: مثبت اثر دو امر این که دهد. پوشش را

 ماشین و مصالح که شوندمی تشویق هاشرکت برد،می باال صادرکنندگان

 سبب خود امر این که نمایند تامین کشور داخل از را خود نیاز مورد آالت

 .گرددمی اشتغال ایجاد و داخلی تولید افزایش

 خدمات صدور زمینه در دولت های نامه آیین و ها بخشنامه بودن ناپایدار .14

 صادرکنندگان متوجه را هایی زیان و ضرر و مشكالت مهندسی و فنی

 برای را میلگرد و سیمان صادرات دولت مثال عنوان به نماید.می

 ممنوع را آن ماه 6 گذشت از بعد لیكن نموده اعالم آزاد صادرکنندگان

 تامین اساس بر را خود ریزیبرنامه کلیه که صادرکننده میان این در کندمی

 عظیم بحرانی و مشكل است با نموده تنظیم داخلی بازار از میلگرد و سیمان

 باید باشیم داشته صادرات به نگاه خواهیممی اگر شد. خواهد روبرو

 گردد:می پیشنهاد رابطه این در باشد. گراصادرات و گرا برون ما استراتژی

 باشد یكساله حداقل صادره هایدستورالعمل و ها بخشنامه اعتبار. 

 هایممنوعیت از را صادرکنندگان االمكان،حتی که نماید سعی دولت 

 به که غیره و قیر میلگرد، سیمان، نظیر کاالها از برخی صادرات احتمالی

 .نماید مستثنی گردد،می اعالم داخلی نیاز دلیل
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 اجعمر

های صادرات بررسی چالش "افشار. محمدرضا ، امیری امید ،سبطمحمد حسن  -1

، دانشكده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی " خدمات فنی و مهندسی ایران

 .1391المللی مدیریت پروژه،امیر کبیر، هشتمین کنفرانس بین

 اولویت " سراوانی. زاده عیسی مرادی، عادله رمضانیان، محمود محمدرحیم -2

 و اقتصاد ، فصلنامه" ایران مهندسی و فنی خدمات صادرات هدف بازارهای بندی

 .1391، 179-155، صفحات 30  و 29 شمارههای نوین، تجارت

 اشتغال هایفرصت کسب و مهندسی و فنی خدمات صدور "، زاده تقی رحیم -3
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