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 چکیده

موده، عطوف نود ماش را بخمقوله مهم و جذاب صادرات خدمات فنی و مهندسی سالیان است که ذهن جامعه هدف گسترده

 ست.المللی دنیا در آن گردش دارد و سهم ایران در این میان بسیار ناچیز ااقتصاد بین 8موضوعی که %

ر کنندگان خدمات فنی نامه مقررات حمایتی دولت برای صادآیین 1373های ادوار گذشته از سال در کشور ایران دولت     

و  1382-1379-1373های نامه در سالسی و مقایسه بندهای مختلف این آیینو مهندسی را تدوین نمودند، که پس از برر

، مایان شدهنت جدید توان به روند اصالحی مناسبی که این تغییرات داشته است پی برد؛ گرچه با توجه به مشکالمی 1388

رای کامل مواد این اید در اجرسد، اما معضل اصلی را بسال ضروری به نظر می 9نامه پس از حدود بروز رسانی این آیین

وسط هندسی تنامه در کشور جستجو نمود. از سوی دیگر فقدان شناخت اصولی از تعریف صادرات خدمات فنی و مآیین

، نعتی سازیصوین و آوریهای نسازمانهای خصوصی، ورود شرکتهای نابالغ به این مقوله، عدم امکانسنجی و استفاده از فن

تا ر این راسست که داالمللی و... همگی از نقدهای وارد بر بخش خصوصی کشور وین بازاریابی بینعدم استفاده از فنون ن

سب کرانی جهت گشای دولت و شرکتهای ایتواند راههای موفق داخلی و کشور همسایه ترکیه میدرس آموزی از تجربه

 ه ترکیه واز تجرب بندی و با استفادهتقسیمموفقیت در آینده باشد. در این مقاله مشکالت به دو بخش دولتی و خصوصی 

 شرکتهای موفق داخلی راهکارهایی در این زمینه ارائه گردیده است.

 

 ، فق ترکیهآوریهای نوین، تجربه مونامه حمایتی دولت، فنصادرات خدمات فنی و مهندسی، آیین واژگان کلیدی:
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 مقدمه. 1
 

ورد مکشور  های کالنفتی به عنوان جایگزین مناسب برای صادرات نفت در سیاستدر سه دهه اخیر بحث صادرات غیرن

 تی یکی ازت غیرنفهای توسعه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران افزایش صادراتوجه و دقت زیاد قرار گرفته و در برنامه

 های کشور اعالم شده است.ترین الویتمحوری

کار روشن و آش کامالا  حال توسعه اقتصادی و متکی بر صادرات نفت، مانند ایراناهمیت زیاد این بحث برای کشورهای در    

ری در و ارز آو ر گرفتهباشد و با توجه به نوسانات اخیر در قیمت فروش نفت در جهان، منابع ارزی کشور تحت تاثیر قرامی

بیعی طان ذخایر ال میزفل بود که به هرحاین برهه زمانی از اهمیتی دو چندان برخوردار است. از این مقوله نیز نباید غا

 محدود بوده و روزی تمام شدنی است.

 ین، فارغاشتغالزایی خصوصاا جهت مهندس در بعد دیگر اهمیت موضوع بایستی به جمعیت جوان کشور و مقوله   

ولید تا از حیث ی دنیرهاالتحصیالن جوان و نیروهای فنی کشور اشاره نمود. کشور ایران با داشتن مقام چهارم در بین کشو

 باشد کهیمن و... به تبع آن تحت تاثیر قرارگرفتن طرحهای عمرانی کشور، صنعت ساختماو  مهندس گرفتار رکود اقتصادی

 [1] هایش بعنوان معضلی مهم برای مسئوالن و جامعه فنی مهندسی کشور مطرح است.و وابسته این موضوع 

 مهندسی و فنی و یایی کشور ایران با در اختیار داشتن پتانسیل باالی تخصصهایاز سوی دیگر موقعیت مناسب جغراف   

هندسی مت فنی نیاز کشورهای جامعه هدف به این تخصصها و خدمات، زمینه را جهت نیل به اهداف واالی صادرات خدما

-ژهبه اجرای پرو ران است،که سند باال دستی جمهوری اسالمی ای 1404ساله  20انداز در سند چشم مساعد جلوه می دهد.

و بر توسعه  ساله توجه خاصی شده 20های برون مرزی و صدور خدمات فنی و مهندسی جهت رسیدن به اهداف بلند مدت 

ظر گرفتن تمامی با در ن ها در این جهت تاکید گردیده است.شرکتی در جهت رسیدن به این اهداف و افزایش قابلیت آن

ادرات صین بخش توان به دلیل ارزش افزوده قابل توجه مهمترمات فنی و مهندسی را میموارد اهمیت فوق، صادرات خد

 دازیم.پرهای خاصی برخوردار است که در ادامه به آن میکه این موضوع از پیچدگی [2]غیرنفتی تلقی نمود.

 

 
 [3]های خدمات با اهمیت یکسانخصوص شاخه . نمودار تقسیم بندی سازمان تجارت جهانی در1شکل شماره 
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ئه های مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی و ارانامهمروری بر تاریخچه آیین. 2

 پیشنهاداتی در راستای بهبود عملکرد آن
 

گردیدند و  دسیشرکتهای ایرانی وارد مقوله صدور خدمات فنی و مهن 1373پس از انقالب اسالمی ایران و در سال  

با تغییراتی  1379 نامه در سالتدوین گشت؛ پس از آن این آیین 14/8/1373نامه مقررات حمایتی در تاریخ نخستین آیین

-لدر سا ونسبت به گذشته به تصویب هیئت دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهور مرحوم دکتر حسن حبیبی رسید 

های امهنواد آیینحمایت به صادرکنندگان دچار تغییراتی گردید. با مقایسه منیز در راستای کمک و  1388و  1382های 

وجه تین اصالحات با اتوان با درصد باالیی به روند اصالحی تغییرات پی برد، که می 1388تا  1373حمایتی دولت از سال 

نها در سازما ار شدن مشکالتبه پیشرفت کشور در این زمینه و رشد آمار صدور خدمات فنی و مهندسی و همزمان پدید

 ل و بعضااای کامطول زمان طبیعی است. در حقیقت مشکل تدوین قانون در ایران بسیار کم بوده و معضل اساسی عدم اجر

 باشد.نامه میای مواد این آیینبصورت سلیقه

ازرگانی )سازمان توسعه تجارت باشد که در آن کارگروهی با مسئولیت وزارت بمی 19نامه ماده مهمترین ماده این آیین   

*ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورایران( و عضویت نمایندگان بانک مرکزی، معاونت برنامه ، وزارت امورخارجه، دستگاه 

ریزی و نظارت بر اجرای این برنامه اجرایی تخصصی ذیربط و انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، برای

باشد.این گیری در موارد کالن موضوع بحث مینی گردیده است که دارای اختیارات باال و قدرت تصمیمبینامه پیشآیین

تر عمل کرده تا معضالت اجرایی این بایست پویاتر و منسجمنامه نامید میکارگروه را که بایستی موتور محرکه این آیین

گردد با توجه مرتفع گردد. در این خصوص پیشنهاد می های صادر کننده خدمات فنی مهندسینامه و مشکالت شرکتآیین

های جدید که در این نامه حمایتی دولت و با توجه به مشکالت و چالشساله از آخرین تغییرات در آیین 9به گذشت زمان 

نامه ینآی 19مدت در مسیر راه سازمانها و شرکتهای فعال صادر کننده قرار گرفته است، تحت نظر اعضای کارگروه ماده 

حمایتی دولت و با دعوت از مسئولین انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی استانهای فعال کشور و مدیران عامل شرکتهای 

نامه حمایتی ای جهت تحقق و اجرایی شدن آخرین اصالحیه آیینبرتر در این بحث اصالحات جدید صورت پذیرد و کمیته

 رفع مشکالت شرکتها و موسسات درگیر موضوع بحث تشکیل گردد. دولت از میان همین کارگروه در جهت حمایت و

 گردد:مورد ذیل اشاره می 2از محسنات پیشنهاد فوق به 

نی هنگی، زباابط فر( با توجه به وسعت مرزهای آبی و خاکی جمهوری اسالمی ایران و پیچیدگی نیازهای جامعه هدف و رو1

م زوایای مشکالت سبب آشکار شدن تما 19امبرده به اعضای کمیته ماده گروه ن 2و قومی خاص در هر منطقه، اضافه شدن 

 و ارائه راهکارهادر جهت حل آنها در مناطق مختلف خواهد شد.

، شرکتها و موسسات فعال  19( با اضافه گردیدن دو گروه نامبرده در مقوله تصمیم سازی و تصمیم گیری در کمیته ماده 2

قبولیت آن کمیته را بیشتر پذیرا بوده و مشکالت اجرایی که در مسیر راه وجود دارد در صدور خدمات فنی و مهندسی، م

† برای هر دو طرف ملموس و قابل حل خواهد بود.و در نهایت دو حسن فوق، سبب کاهش فاکتور ریسک که یکی از 

 ردید.المللی است، خواهد گهای بینوی موسسات و شرکتها در شروع پروژهرترین مسائل پیشاساسی

 

                                                 
 این آییننامه متعلق به دوره ریاست جمهوری آقای محمود احمدینژاد میباشد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل گردید *
† Risk factor 
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 ارهاهای دولت و بانکها از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و ارائه راهکمشکالت مربوط به حمایت. 3
 

مالی،  تأمین همانطور که در بخش قبل عنوان گردید اغلب مشکالت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از قبیل نحوه

های ایتبانکی، حم ای، نحوه ایجاد ارتباطاتهای بیمهپوششهای ارزی، ارائه تسهیالت ارزی، شرایط صدور ضمانت نامه

کن ده است. لشظر گرفته مقررات حمایتی دولت از صادرکنندگان در ن نامهسیاسی دولت، جوایز صادراتی و... در تدوین آیین

نامه معضالت عنوان آیین نای 19در اجرای کامل مفاد آن ابهامات و نقصان وجود دارد که با توجه به اختیارات کارگروه ماده 

ایف دولت واند وظتباشند و این موتور محرکه با ترکیب پیشنهادی ذکر شده میشده قابل پیگیری توسط این کارگروه می

 رادر این خصوص انجام دهد.

 .نگردیده است نامه حمایتی به آنها اشارهشود که در آیینبیان می 19پیشنهاد به کارگروه ماده  4در این قسمت 

تواند با توجه المللی و معرفی آنها توسط دولت به کشورهای هدف میتقویت شرکتهای مشاوره داخلی در بازارهای بینالف( 

های پیمانکار ایرانی گردد. در چرخه عمر پروژه به رابطه دوستانه مشاور و کارفرما در طول پروژه، منجر به معرفی شرکت

†و طراحی *پس از فازهای مفهومی ‡گیرد در فازسوم که همان فاز اجراسط مشاور صورت میکه تو تواند است پیمانکار می 

 کند. بنابراین معرفی توانمندیهای پیمانکار توسط مشاور  بسیار مفید و سودمنداست.در پروژه ورود پیدا 

های ینی شرکتبیش ها، پنامهساله باشد زیرا عوض شدن متناوب بخش 2های دولت بایستی حداقل نامهاعتبار بخش ب(

ای ر برههد و...( د،میلگرایرانی را دچار اختالل خواهد کرد. بعنوان مثال: تأمین مصالح اساسی از داخل کشور مانند )سیمان

ت را دگان خدماصادرکنن تواند برآوردهای اولیهگردد. که این مسأله میاز زمان آزاد و بعداز مدتی اندک ممنوع اعالم می

 برهم زند.

ر دنع متعدد جود مواتاسفانه در حال حاضر آمار متقنی از میزان صدور خدمات فنی و مهندسی وجود ندارد. به دلیل ومج( 

زم از های ال صدور خدمات فنی و مهندسی،قوانین دست و پاگیر مالیاتی،حذف جایزه صادراتی و در نهایت عدم حمایت

 د در سکوت فعالیت خود را انجام دهند.گروه بزرگی از فعاالن این بخش ترجیح می دهن،سوی دولت

 انش فنی ودنتقال ااز سوی دیگر میزان صدور خدمات فنی و مهندسی را هرگز نمی توان از آمار گمرک استخراج کرد زیرا 

واد گیرد. مینجام مامهندسی توسط یک ابزار کوچک مانند فلش مموری یا با ارسال ایمیل، به راحتی به هر نقطه از دنیا 

 واد اولیهسهم م ه و خدمات فنی و مهندسی دو بخش اصلی یک پروژه یا محصول را تشکیل می دهند که در هیچ زمانیاولی

 شود.یا خدمات فنی و مهندسی از تولید یک محصول یا اجرای پروژه مشخص نمی

ن عال در ایفدهای واح یکی دیگر از علتهای عدم موفقیت در ارائه آمار مشخص از صدور خدمات فنی و مهندسی و تعداد   

وی آنان ساوت از های متعدد در حوزه صدور خدمات فنی مهندسی و موازی کاری با ارائه آمارهای متفزمینه وجود تشکل

 است.

باشد که در سالهای پیش با اعطای جوایز صادراتی عاملی مهم در ارائه آمار متقن از صادرات خدمات فنی و مهندسی می   

صادراتی با درصدهای متفاوت، صادر کننده این خدمات ناگزیر به ارائه آمارهای موثق مربوط به صادرات اعطای این جوایز 

های صدور خدمات فنی و می شد، ولی با قطع صدور جوایز صادراتی و ضمانتنامه بانکی به تولید کنندگان، ارتباط واحد

                                                 
* concept 
† design 
‡ construction 
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بهانه که نمی توانند دانش فنی را بعنوان یک وثیقه برای مهندسی با دستگاههای اجرایی مرتبط قطع و بانکها نیز به این 

 اند.پرداخت تسهیالت بپذیرند حمایت مالی خود را از این واحدها برداشته

ندسین و اند مهدر کنار اصالح سیستم جوایز صادراتی و تسهیالت بانکی، ایجاد تشکلی در سطح کالن کشور که بتو   

ک سرمایه نوان یمات فنی و مهندسی در کشورهای مختلف هستند را شناسایی و به عشرکتهای ایرانی که مشغول ارائه خد

 رسد.یملی به جامعه معرفی نماید و آنان را ترغیب به سرمایه گذاری در داخل ایران کند ضروری به نظر م

 
ان   پای تا 1373. نمونه ای از آمارهای متقن طرحها و قراردادهای شرکتهای ایرانی از سال 2شکل شماره 

1385[3] 

 
پایان  تا 1373از سال  . طرحها و قراردادهای شرکتهای ایرانی بر حسب نوع فعالیتهای اجرایی3شکل شماره 

 [3]1385هفت ماهه 

 
ایان پتا  1373جغرافیایی از سال  . نمودار مربوط به قراردادهای منعقده بر حسب نوع مناطق4شکل شماره 

 [3]1385هفت ماهه 
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های دل ریسکهای الزم دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی، سبب تقسیم نامناسب و نامتعاایتعدم حم د(

ین د. در اگردشود و باالترین درصد ریسک به شرکتهای صادر کننده خدمات فنی و مهندسی تحمیل مییک پروژه می

 توان به مشکالت زیر اشاره نمود :راستا می

دلیل  موده و بههای خلق اساعه صادر کننده را دچار مشکالت متعدد ننین و صدور بخشنامهتغییرات متعدد در قوا - 

 شوند.مشکالت برون مرزی در بخش انتقال اغلب  بانکها در این زمینه متعهد به انتقال پول نمی

 نبود ساختاری مناسب جهت معرفی پروژه در کشورهای هدف. -

 تمند. های معتبر و قدرعدم تشکیل هلدینگ  -

 گرانی تسهیالت صادراتی.   -

  .عدم همکاری بانکها در ارائه تسهیالت -

 عدم صدور مجوز برای تجهیز ماشین آالت شرکتهای عمرانی.  -

 در این خصوص راهکارهای پیشنهادی به شرح ذیل است:

هندسی را منی و فات خدمات ایجاد ساختاری مناسب و مدیریت حرفه ای در کشور می تواند در ابتدای امر جایگاه صادر *

 در کشور ارتقاء بخشد.

ین ماید، ماشسایی نبرای افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی دولت باید بنگاه های توانمند عمرانی را در کشور شنا *

ین طریق ااخلی از تخصص دآالت مناسب در اختیار این شرکتها قرار داده و بخشی از سرمایه آنان را تامین نماید تا نیروی م

 آورد.در خارج از کشور فعالیت خدمات فنی مهندسی انجام دهد و درآمد ارزی برای کشور به همراه 

عنوان ور نیز باندازی کارگروه توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشراه *

 رسد.ضرورتی مهم به نظر می

رهای مختلف ها و مسائل مهمی که در کشوایی تشکیل و در آن مشکالت، پیچیدگیهکمیسیون 19کارگروه ماده در  *

رزنده ل تجارب ار انتقاکه در این امجامعه هدف صادرکنندگان با آن موجه می شوند را بررسی و در اختیار آنان قرار دهد؛ 

موارد  یاری ازاند راهگشای بسبه شرکتهای نوپا در صادرات خدمات فنی مهندسی می توتوسط شرکتها و موسسات قدیمی 

اسب دولت یزی منرعدم برنامه -داعش -های بانکیتوان به تهیه ضمانتنامهبعنوان مثال از مشکالت کشور عراق می گردد.

ر تامین تواند دیسالمی مای است( بانک توسعه ادر اجرای طرحها و... اشاره کرد. یا در کشور پاکستان )که پتانسیل بالقوه

طقه در در آن من ازار راها کمک شایانی نماید. یا در کشور تاجیکستان و ترکمنستان رقابت با کشور ترکیه که بوژهمالی پر

 ...رسد ودست گرفته است مشکل به نظر می

ه های مانتنامجلب اعتماد واحدهای صادر کننده خدمات فنی و مهندسی با تغییر در قانون صندوق بیمه ای،صدور ض *

 بانکی،ارائه تسهیالت مالیاتی میسر می گردد.

رسد، یبه نظر م های بلند مدت برای حمایت واقعی از بخش خصوصی ضروریهای کوتاه مدت، شبه برنامهبرنامهتصویب  *

 .کندامه باید توسط بخش خصوصی انجام گیرد زیرا بدنه دولت هر چهار سال تغییر میتدوین برن

 باشد.لغو روادید با کشورهای همسایه نیز از دیگر مسائل الزم و ضروری می *

مطرح  اقعی راسی میزان ورتوانند مطالبه بخش خصوصی در زمینه حضور پر رنگ در تصمیم سازیها و برها میرسانه *

 .نمایند

 اگر بانکهای بهبود روابط سیاسی با سایر کشورها یک گام بلند در مسیر بهبود صادرات خدمات فنی مهندسی است. *

 گردد.ها برطرف میها و بیمهخارجی در کشور، شعبه داشته باشند تمامی مسائل صدور ضمانتنامه
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 .یر استز زمان ضرورتی انکار ناپذتشکیل اتاق فکر برای توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی در این برهه ا *

*در انتهای این بخش و در راستای درس آموزی از تجربه دیگران برخی از اقدامات دولت ترکیه جهت حمایت از  

صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در قالب دو بخش ذیل عنوان میگردد که دولت ایران میتواند با بهره گیری از این 

 سوی رسیدن به هدف در این زمینه بردارد.تجربه موفق گامی بلند ب

 راهبردهای موثر جهت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی  -

 مات ها برای کمک به اشتغالزایی و حل مشکالت افراد اعزام شده و شرکتهای صادرکننده خداقدامات و سیاست -

یژگیههای وو ثانیهاا  ورمیانه و تازه استقالل یافتهه(دلیل انتخاب کشور ترکیه اوالا داشتن بازار هدف مشترک )کشورهای خا   

 باشد. جمعیتی و ساختار و بافت نیروی کار مشابه با ایران می

، به مات متعددو اقدا های توسعه پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در چارچوب راهبردهاترکیه در قالب برنامه   

هوم تقرار مفای نموده و در چارچوب حمایت از نیروی کار و اسویژهتوسعه بخش صدور خدمات فنی و مهندسی اهمیت 

خارج از  وی کار بهزام نیراقدامات متعددی را برای حمایت از نیروی کار انجام داده است. در ترکیه هرگونه اع «کار شایسته»

تأمین  وت کار موعه وزارهای پیمانکاری و خدمات فنی و مهندسی با مجوز سازمان کار که زیرمجکشور در قالب پروژه

سسه کار أیید موپذیرد. به طوری که همه قراردادهای کار شاغلین خارج از کشور با نظارت و تاجتماعی است صورت می

سبت به نرسانی عهای آموزشی و همچنین اطالکند. از سوی دیگر این سازمان با برقراری دورهوجاهت قانونی پیدا می

 [4]نماید.در سامانه بازار کار به اعزام نیروی کار کمک میهای شغلی ایجاد شده فرصت

ر سایر دکشور  اقدام دیگر دولت ترکیه برای کمک به اعزام نیروی کار و همچنین حل مشکالت شهروندان شاغل این   

شورهاست. یر کر در ساهای این کشوها و سفارتخانهدر کنسولگری «کار و تأمین اجتماعی»های اندازی رایزنیکشورها، راه

ه شرایط ا در زمینتند و یها در زمینه راهنمایی شهروندان ترک که مایل به ایجاد دفتر کار و یا تأسیس شعبه هساین رایزنی

نشستگی ارفرمایی، بازک -ها حقوق کار، مالیات، انتقال بیمه، مرخصی، اختالفات کارگریکاری، قوانین تأمین اجتماعی، بیمه

 [4] دهند.متقاضیان ارائه میو... خدماتی را به 

های اجتماعی شاغلین است. ترین مسائل نیروی کار اعزام شده به سایر کشورها مسئله تأمین اجتماعی و بیمهیکی از مهم   

های خدمات فنی و مهندسی به عنوان یک راهبرد اساسی ترکیه برای حل مسئله تأمین اجتماعی نیروی کار شاغل در پروژه

نماید. تا به امروز بین ترکیه و های متقابل تأمین اجتماعی با کشورهای پذیرنده نیروی کار مینامهضای تفاهماقدام به ام

کشورهای آلمان، اتریش، آلبانی، آذربایجان، بلژیک، بوسنی هرزه گوین، جمهوری چک، دانمارک، فرانسه، گرجستان، هلند، 

های متقابل تأمین نامهبی، لوکزامبورگ، مقدونیه، نروژ و رومانی تفاهمانگلستان، سوئد، سوئیس، کانادا، قبرس شمالی، لی

†(2014اجتماعی امضا شده است )ایش کور،  . 

( به دالیلی همچون کمبود منابع مالی، مسائل مربوط به 2001-2005در برنامه پنج ساله هشتم توسعه کشور ترکیه )

نی و مهندسی روند کاهشی داشته است که برای رفع این نواقص کیفیت و به ویژه آموزش نیروی کار بخش صدور خدمات ف

ها و تأمین منابع مالی مورد نیاز از پیشنهادات زیر در برنامه نهم توسعه ارائه شده است: الف( افزایش ظرفیت مالی بانک

ای و جهانی، منطقهبه دلیل حوادث  «برنامه بیمه ریسک سیاسی»ها. ب( ارائه های جایگزین در فایناس پروژهطریق مدل

کاهش موانع اشتغال کارگران ترک در راستای گسترش جغرافیایی و تنوع خدمات ارائه شده. ج( اعمال اصالحات اساسی 

های شغلی و آموزش نیروی کار های حوزه ساخت، مدیریت پروژه و صالحیتها و دستورالعملنامهقانونی و اجرایی در آیین
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خصوصی  -های اتحادیه اروپا. د( ارائه الگوی مالی اشتراک بخش دولتیها و توصیهدستورالعمل در راستای فرآیند انطباق با

 -جیحان -های مالی و حمایت دولت از توسعه بخش؛ و( الگو قرار دادن خط انتقال باکوبه عنوان الگو موفق. ه( ارائه مشوق

 [6]تفلیس در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی کارگران.

( برای حمایت از توسعه صادرات کاال و خدمات ترکیه به ویژه خدمات 2007-2013) *د برنامه نهم توسعهبراساس موا   

های فنی های زیر به شرکتها و مساعدتحمایت «هاحمایت و تثبیت قیمت»مهندسی و پیمانکاری از محل منابع صندوق 

، «های تبلیغاتی، معرفی و بازاریابیحمایت»، «حمایت از تأسیس دفتر در خارج»و مهندسی فعال در خارج از ترکیه: 

کمک به »، «کمک به برگزاری سمینارها و کنفرانسها»، «های نمایشگاهیحمایت»، «های تحقیق و بررسی بازارحمایت»

-ارائه شده است. البته در آیین «کمک در تهیه و امضای قراردادها»و همچنین  «سنجی و تهیه طرح تجاریمطالعات امکان

حمایت از »به تصویب رسیده است مواردی همچون  2012مه جدید حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی که در سال نا

ارائه آموزش و »و همچنین  «المللی پیمانکاریکمک به خرید استاندارهای بین»، «های پیمانکاری و مهندسیاعزام هیئت

نیز  «کنندها فعالیت میهای ترک در آنکشورها که شرکتسازی بستر تحصیلی برای کارکنان بخش دولتی سایر فراهم

 [7]آمده است.

 

 

 انتقادات وارده به شرکتهای ایرانی و ارائه راهکارها به آنان. 4
 

ای هکالت عدیدچار مشدر این قسمت به بیان نقدهای وارده به شرکتهای ایرانی پرداخته که بر اثر این موارد متاسفانه د

ر نقد ههای بیان د در انتاناند بلکه وارث مشکالت بسیاری نیز گردیدهاهداف آرمانی خود و دولت نرسیدهگشته و نه تنها به 

 با درس آموزی از تجربه شرکتهای موفق و کشور ترکیه راهکارهایی ارائه شده است.

 نی مهندسی و توانمدی شرکتها در این امرفدرک و مفهوم صادرات خدمات -

ر ند. درکنای ندارسات ایرانی متاسفانه برداشت و تعریف درستی از صادرات خدمات فنی و مهندسبسیاری ازشرکتها و موس

ان ینگونه نیز بیاتوان تعریف خدمات فنی و مهندسی را آیین نامه حمایتی مرور گردید می 1تعریف جامعی که در ماده 

ت معنوی و ت امتیازار حقیقهینامه، تولید برنامه و دنمود: به حوزه ای از خدمات، انتقال دانش فنی، تولید دانش، ارائه گوا

گاز، الت نفت،برداری از محصوشودکه این خدمات در فناوری بهرهمبتنی بر دانش، یک خدمت فنی و مهندسی گفته می

کاال  ات صرفپتروشیمی، صنایع غذایی و امثال آن تبلور یافته است. صادرات خدمات فنی و مهندسی به معنای صادر

ر سطح بنگاه د بایست ابتدا درک درستی از خدمات فنی مهندسی داشته و وقتی یکشرکتها و موسسات ایرانی می .نیست

 د در سلسهاقتصا خرد و اقتصاد در سطح کالن قادر به صادرات دانش فنی و مهندسی است بدین معنی است که آن بنگاه و

ظ ساختار از لحا)ارشناسان براین است که شرکتهای نابالغ و توصیه ک مراتب پیشرفت به حد بسیار باالیی رسیده است.

لی و...( به صادرات خدمات توانمندی ما -ناوری های نوینفدستیابی به  -دیریت و کنترل پروژهمدانش فنی و  -سازمانی

 فنی و مهندسی نپرداخته و شرکتهایی که توان مدیریت نوسانات را دارند به این مقوله بپردازند.

کید بر ر سازمانی شرکتها، تاتجدید ساختا -فیت جذب و زمینه سازی برای برند سازی ملی و بین المللیافزایش ظر

و  ت مشترک علمیای و جهانی، تولیداهای منطقهوصل شدن به شبکه های کارکردی،های هدفمند در کنار آموزشآموزش

 .بلوغ است ستیابی بهللی از جمله موارد موثر برای دالمهای بازاریابی بینای و جهانی و دسترسی به کانالفنی منطقه

                                                 
 رکیه هفت ساله بوده است.برنامه نهم توسعه ت  * 
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ا و توسط شرکته المللیهای بینه صنعتی سازی و به کارگیری فناوریهای نوین در مقوله رقابت و اجرای پروژهعدم توجه ب-

 موسسات ایرانی.

تسلط  ز دنیادانش رو ای بهاین مساله در کشورهای پیشرفته و جهان اول مرتفع گردیده است و اگر شرکت یا موسسه

دم توجه عاشند( بنداشته باشد توان رقابت را نخواهد داشت ولی در کشورهای جهان سوم )که اغلب کشورهای هدف ما می 

 تواند شرکتهای ما را از گردونه رقابت خارج نماید.مساله می به این

 دانش فنی لید یکها را به توعمده هزینه در این خصوص مشکالتی پیش روی شرکتهای دانش بنیان وجود دارد، زیرا آنان

ای حصول والنی برطهای مربوط دستمزد، تامین اجتماعی، و ...)با توجه به زمان دهند و برای تامین هزینهاختصاص می

ر آنان در اختیا اسب رانتیجه( نیاز به سرمایه اولیه مناسبی دارند. در این خصوص بایستی بانکها تسهیالت با نرخ سود من

مود که نی اشاره ای افزایش یابد، و در نهایت بایستهای ضمانتی بویژه صندوق بیمهگذاشته و همچنین فعالیت صندوق

 رسد.توجه بیشتر به اقتصاد دانش بنیان امری حیاتی به نظر می

 

 

 اقدامات مورد نیاز مشترک دولت و بخش خصوصی .5
 

قصات دن در منابرنده ش واز ابزارهای مهم جهت نفوذ در بازارهای خارجی المللی یکی استفاده از فنون نوین بازاریابی بین

مصوب )مهندسی  ونامه مقررات حمایتی دولت از صادرکنندگان خدمات فنی باشد؛ با توجه به عدم اجرای کامل آیینمی

ان در ندسی ایرو مههای فعال صادر کننده خدمات فنی ( که اشاره به اطالع رسانی، تبلیغات و معرفی شرکت1382سال 

 ه نمود:را ارائ توان پیشنهادات ذیلهای عمومی کشورهای هدف از طریق سفرای جمهوری اسالمی ایران دارد، میرسانه

سیاسی بوده و از آداب و رسوم و عقاید  *های ایران که دارای امکانات مناسب و البیهای بازرگانی سفارت خانهاز بخش -

 کامل دارند، به عنوان ابزار قوی و کارآمد در جهت بازاریابی و تبلیغات الزم استفاده نمود.مردم کشورهای هدف آگاهی 

 .های صادر کننده به آنها کمک نمایدهای بازاریابی شرکتدولت با تقبل و پرداخت بخشی از هزینه -

†صادرکنندگان با بکارگیری فنون بازاریابی پیش رفته نظیر بازاریابی خدمات - ‡ از ویژگیهای خاص خدماتو آگاهی   

 بتوانند در بازارهای کشورهای هدف نفوذ کرده و موفق شوند.

افزاری مهای نریتافزاری در صادرات خدمات فنی و مهندسی اندک است. از آن جا که گسترش فعالهای نرمسهم فعالیت -

ی کند، برایفا مییت صادرات غیرنفتی انقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده و رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی و در نها

ت، صنعت بین دول های ارتباط نهادهای واسطبایست زمینهارتقا سهم صدور محصوالت دانش پایه در صادرات غیرنفتی می

 [5]های دانش بنیان و... توسعه یابد.و دانشگاه مانند پارکهای علم و فناوری شرکت

                                                 
 (ybbLoهای مذاکرات سیاسی)کانال  *

 & Productivityوری و کیفیت )(، بهرهProcess(، فرآیند )Place & Time(، مکان و زمان )Product Elementsعبارتنداز عناصر کار ) که †

quality( ارتقا آموزش ،)Promotion & Education( شواهد فیزیکی ،)Physical Evidenceها )(، قیمت و دیگر هزینهPrice & other 

costs()8) 
Service (، متغیر بودن خدمات )Inseparability(، غیرقابل تفکیک بودن )Service Intangibilityکه عبارتنداز: نامحسوس بودن خدمات ) ‡

variability  ( غیرقابل ذخیر بودن خدمات ،)Service Perish ability( مالکیت ،)Ownershipتر)(، قابلیت ارزیابی مشکلDifficult 

Possibility of comparison( اهمیت زمان ،)Time Priorityکانال ،)( های توزیع متفاوتDifficult distribution channels) (8) 
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 گیری. نتیجه6
 

ائز حبسیار  گردد و آنچه در این میاندرات خدمات فنی و مهندسی کشوری جوان محسوب میکشور ایران در زمینه صا

وی و از س کردهباشد. نیروی انسانی جوان، تحصیلاهمیت است اختالف فاحش بین ظرفیت و عملکرد در این بخش می

مهندسی  ت فنی وصادرات خدما های ایرانی در عرضهدیگر نسبت به بسیاری از کشورها ارزان، مبین مزیت رقابتی شرکت

ایم دهن موفق نبوها چنداها و پتانسیلدهد که ما در زمینه استفاده از این مزیتاست. اما بررسی عملکرد کشورمان نشان می

 رسد.و تغییر راهبردی جدی در این حوزه کامالا ضروری به نظر می

گیری هرهش )با بهای ذکر شده در این پژوهصی در حوزهدر راستای این تغییراساسی، نگرش و اقدامات دولت و بخش خصو

ش خصوصی ت و بخاز تجربه شرکتهای موفق ایرانی و درس آموزی از تجربه ترکیه( وهمچنین تهیه مدل ویژه همکاری دول

ی دمات فنخصدور  در کشور ایران می تواند زمینه ساز موفقیت در این حوزه گشته و راهگشای مناسبی جهت رشد و تعالی

 و مهندسی شود.
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