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 ستورکار جلسه:د

 بازنگری در روش های جذب و حمایت شرکت های خدمات فنی و مهندسی -
 بازخوانی روش عملیاتی اظهارنامه های مالیاتی حوزه فنی ومهندسی و عمران -

 

با  1400درسال  یخراسان رضو یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگانوعمران  یمهندس ی،خدمات فن ونیسیجلسه کم دومین
 .برگزار شد در محل ساختمان مرکزی اتاق بازرگانی مشهد اعضای محترم کمیسیون رحضو

 

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

ها در شرایط فعلی ناشی از ی و رکود این فعالیتمانکاریو پ دیبه بخش تول یجد یوابستگ لیبه دل یو مهندس یحوزه خدمات فن -

 یو مهندس یصادرات خدمات فن چالش های اقتصادی و شیوع بیماری کرونا، با انقباض جدی مواجه شده است. از سوی دیگر میزان

خود قرار دارد و مشکل نیز از ضعف منابع طح س نیترنیی، در پاپتانسیل ارزشمندی که در این بخش ایجاد شدهرغم بهکشورمان نیز 

 گیرد.های متولی نشات میهای دستگاهمالی و حمایت

 توامان و سرمایه گذاری جذب یدر روش ها یبازنگربا توجه به پیچیدگی شرایط، تالش ما در این کمیسیون پرداختن به بحث  -

 است و تبیین چنین بحثی با همفکری فعاالن این حوزه میسر خواهد شد.  یمهندس ی وخدمات فن یشرکت ها از تیحما

تومان درآمد  اردیلیم247رقم  نیکرده که از ا ینیب شیخود درآمد پ یتومان برا اردیلیم 317،  دولت 1400در بودجه سال  -

 یدر حال نی. امحقق می شود اتیوصول مال قیاز طر 1400بودجه  یدرصد از مجموع درآمدها 78 گرید انیاست، به ب یاتیمال

در کشورمان با نقایص بسیاری مواجه بوده که بی عدالتی مالیاتی را منجر می شود. وجود معافیت های  اتیکه نظام وصول مال است

ر مالیاتی برای نهادها، سازمان ها و افراد ، عدم توان دولت در وصول مالیات از بخشی از نهادهای بزرگ اقتصادی و یا پدیده فرا

 مالیاتی، باعث می شود تا بار مالیاتی این بخش ها به دیگر حوزه های اقتصادی تحمیل شود. 

اگر دولت قرار است وابستگی خود را به درآمدهای مالیاتی افزایش دهد، باید برای این موضوع نیز اصالحی رقم بزند وگرنه بخش  -

 های مولد و رسمی اقتصاد متضرر خواهند شد. 

به عنوان یک درآمد پایدار و توسعه ای  برای دولت هستیم اما توامان بر تحقق عدالت مالیاتی نیز تاکید  اتیول مالما معتقد به وص -

را سرشار از سود می دانند و توقع دارند تا این بخش مشمول سهم بزرگتری از  یو مهندس یحوزه خدمات فن یمتاسفانه برخداریم. 

 مالیات شود و این درست نیست. 

 یخراسان رضو یو مهندس یفن ی، عضو انجمن شرکت هاتالقضا نیع 

 یارجاع داده م یمواز یوجود دارد که امور به انجمن ها یدر سازمان صمت روال یو مهندس یفن یشرکت ها جادیدر خصوص ا  -

است. هر چند که  انجامیده حوزه نیدر ا حصاران و همین امر به ایجاد ندارد مذکور در صدور مجوز یریتاث چیشود و سازمان ه

 ی منجر می شود.بوم ریغ یروین پروژه ها از سوی روند به جذباین بالمانع است اما  یامور به بخش خصوص یواگذار

از بتواند  زین اتاق بازرگانی تااصالح گردد  هیرو نیا وبه سازمان صمت ارائه شود  یدرخواست ونیسیکم قیاز طر داریم تا شنهادیپ -

 انجمن به موضوع را ایرا انجام دهد و  یبهره بردارو پروانه  سیصدور جواز تاس ای تخصصی زیر مجموعه ، ممیزیطریق تشکل ه

 ابالغ کند.و مشاوره ای  یمهندس ، یفن ی خدماتشرکت ها
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   ،مشهداتاق  ی و عمرانمهندس ی،صادرات خدمات فن ونیسیکم سیرئخندان دل 

اما  میداشت ی و ثبت و ضبط اطالعات فعاالن این حوزهاطالع رسان گاهیپا کی جادیبر ا یمبن یمصوبه ا ونیسیدر جلسه دوم کم -

رابطه  نیدر ا یاست. به رغم آنکه مکاتبات ندهمتوقف ما یو مهندس یدر حوزه فن یثبت اطالعات فعاالن اقتصادروند متاسفانه هنوز 

 یبه عنوان مرجع اطالع رسان دیبا گاهیپا نیمجوز الزم را صادر نکرده است. ا یاتاق بازرگان یپژوهش یصورت گرفته اما هنوز شورا

 جهیبه نت یتخصص تیوب سااین  قیاز طرفعاالن این حوزه را نیز  آموزش موضوعاز  یچه بسا بتواند بخشو  این بخش فعال شود

 رساند.

 یانجمن مهندسان مشاور خراسان رضو رهیمد اتیه سیرئ ،یآزاده ماف 

مدعی  ی. برخمربوط می شودمشاور  شرکت های مهندسی گرید ) رتبه بندی ( بهاخذ  های موجود برایندیفرآ نیاز سخت تر یکی  -

 اما این موضوع را قبول نداریم.حذف شده اند  یصور یحوزه، شرکت ها نیاعمال شده در ا یها یریبا توجه به سختگ هستند که

تا افراد به سمت ساز و کارهای رسمی و قانونی میل  است ریعد و مقررات دست و پاگمبارزه با فساد، حذف قوا یاز ابزارها یکی

 کنند. 

 خراسان رویرخ ن شرکت مهندسی رعاملیمد ،یکشاف 

که  یشوند و چه فعاالن این عرصهخواهند تازه وارد  یآنان که م یحوزه فراهم شود، چه برا این فعاالن یبرا یگرلیبستر تسه دیبا  -

کرونا به  امیمشکالت خود را در ا یو مهندس یفعال در حوزه خدمات فن یکه تشکل ها نیرغم ا یحضور دارند. عل مذکورمیدان در 

 .مه ایبرگزار نکرد یمجلس جلسه ا ندگانیمشکالت با نما نیبه ا یدگیرس یرساندند اما هنوز برا نیگوش مسئول

به مانعی در انی حوزه برای استان ما تبدیل شده و دشوار است که  یبه قدر یو مهندس یخدمات فن یرتبه شرکت ها افتیدر روند -

 و در این بحث از ما پیشی گرفته اند. رندیگ یپروژه ها را به دست م ،استان ها ریسافعال در  یشرکت هابه همین واسطه، 

 استان  یو مهندس یفن یعضو انجمن شرکت ها ات،یب 

 شود. یاحساس م شیاز پ شیاتاق ب لیذدر این بخش و  ییهسته و گروه دانشجو کی جادیضرروت ا -

تواند از  یموجود دارد که در حوزه صنعت  ییدغدغه هابسیار ضعیف می باشد. در حالیکه صنعت و دانشگاه  نیمتاسفانه ارتباط ب -

و لذا درخواست د بودمهم به نفع دانشگاه، صنعت و اقتصاد استان خواه نیا وحل و فصل شود  یارتباط با دانشگاه تا حدود قیطر

 .تشکیل هسته دانشجویی اتاق بازرگانی و ایجاد کمیته ارتباط دانشگاه و صنعت را داریم

 استان یو مهندس یصادرکنندگان خدمات فن هیعضو اتحاد ،یپورقاسم 

سخت حاضر  طیدر شرا اریآن کشور با پشتکار بس نیکند که مهندس یخود موفق عمل م یمهندس یرویدر حوزه صادرات ن یکشور  -

 این مسائل باید در روند تربیت نیروی متخصص ما مورد توجه قرار بگیرد.باشند.  تیبه فعال

 میت ،یساختارساز ،یتیریمد یمهارت ها یکردن بر رو تاکیدمهارت است. لذا  موضوع اشتغال در حوزهمفقوده  یاز حلقه ها یکی -

 رصه ورود می کنند، بسیار موثر واقع شود.برای نیروهای جوانی که به این عتواند  یو ...  م یساز

در کشورمان ، حضور همسایه یبا کشورها رانیا یو اجتماع یفرهنگ ،یزبان ،ینیاشتراکات د ،یو مهندس یمنطقه به خدمات فن ازین -

توان رقابت در  ،موفق یدر انجام پروژه ها شرکت های ایرانیتجربه ، زهیبا انگ و کار متخصص یروینوجود  ،منطقه یتجار دوریکر

 ایرانی و به ویژه خراسانی به شمار می آید. یو مهندس یخدمات فنشرکت های  یها تیو ... از مزی الملل نیو ب یمنطقه ا یبازارها

شرکت ها  ییآشنا ضعف ران،یا یو مهندس یفن ستمیشده در اکوس جادیا راتییبه تغ یو مهندس یفن یعدم نگرش درست شرکت ها -

در پروژه  یو مهندس یفن ی خدماتشرکت ها یریپذ سکیعدم ر ،ی متخصصابیبازار میو نداشتن ت نگیو برند یابیمقوله بازار با

در  یعدم چابک م،یتحر طیدر شرا یالملل نیهدف و حقوق ب یو مقررات تجارت در کشورها نیآشنا نبودن با قوان ،یتمشارک یها
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 نیو ... از مهم تر انیمشتر یاعتبارسنجظرفیت های موجود برای اده از عدم استف ،یالملل نیب یارتباط تجار کینمودن  ییاجرا 

درونی هستند که عرصه فعالیت برای شرکت های موجود را تنگ می کنند و باید با توانمندسازی و آموزش های الزم، این  یمشکالت

 نواقص اصالح شوند. 

باشد، کاهش  دهیرس یو توان مال یافتگیاز توسعه  یموفق خواهد بود که در کشور خود به حد یالملل نیدر بازار ب یبدون شک شرکت -

اسناد خزانه و تهاتر  یمشکالت مرتبط به نقدشوندگ ،این بخش یبا توجه به کاهش پروژه ها یو مهندس یفن یشرکت ها یتوان مال

 برای متعددمشکالت بروز  ،یربومیغ یستان به شرکت هاداخل ا یپروژه ها ی، واگذار)از سوی دولت(شرکت ها یآن ها با بده

و  یصادرات خدمات فنموجود برای حوزه  یدهایو تهد تاز مشکالپاره ای و ...  ییو دارا مهیهمچون ب ییشرکت ها در سازمان ها

 به شمار می آیند و عمال بندی بر پای فعاالن این حوزه هستند.  یمهندس

آن ها جهت حضور در  یاتیعمل یشرکت ها و آماده ساز یرفع مشکالت داخل در جهت ییارهااساس ضرورت دارد راهک نیبر هم -

 ی پیش بینی و اجرا شود.الملل نیب یبازارها

 یخراسان رضو یصراف زاده، عضو سازمان نظام مهندس 

ما قرار دهد که متاسفانه  اریکرده و در اخت یرا جمع آور یاطالعات ،هدف یکه از کشورها میخواست نمایندگی وزارت امور خارجهاز   -

 .میکن دایدلخواه دست پ جهیبه نت میهنوز نتوانست

ایجاد شود و توانمندی های هدف  یبازار کار و کشورها میان ظرفیت های موجود داخلی، یتناسب مفهوم کی معتقدیم که باید -

 گردد.موجود در بخش خدمات فنی و مهندسی در بازارهای داخلی و خارجی به درستی هدایت 

  ،خدمات فنی ومهندسی و عمران رئیس کمیته حقوقی کمیسیونرضا مقدم 

 یاتیمال فیو تخف یو بخشودگ تیمگر به موجب قانون. موارد معاف شودیوضع نم اتینوع مال چیه ی، می گوید؛قانون اساس 51 اصل  -

فعال در این حوزه، شفاف سازی روند  . در این بحث باید مطالبه گری بخش خصوصی و تشکل هایشودیبه موجب قانون مشخص م

 مالیات ستانی و برقراری عدالت مالیاتی باشد.

موثر را از جانب بخش خصوصی شاهد باشیم تا تصمیم  ییهمگراباید یک و برنامه هفتم توسعه،  1401بودجه سال  در روند تدوین -

گیران به اصالح رویه های موجود و ارتقای زیرساخت های مالیات ستانی ترغیب شوند. این اقدام می تواند دغدغه های فعاالن 

 اقتصادی در خصوص تشدید فشارهای مالیاتی را کاهش دهد. 

 عمران اتاق خراسان رضویی و مهندس ی،خدمات فن ونیسیکم سیخنداندل، رئ 

 ی خدماتواحدها شتریضرورت انسجام ب تاکید اعضای حاضر بر اهمیت باید گفت جلسه ی مباحث مطرح شده در اینجمع بند در  -

در دستور کار  یو مهندس یفن خدمات فعاالن حوزه تیسا جادیمجدد بر ا دینخست تاکی، به سه مصوبه منجر شد. و مهندس یفن

 ه نتایج آن شفاف سازی در خصوص ظرفیت های موجود خواهد بود. مجدد قرار گرفت ک

در حوزه  ژهی. به ومربوط می شود و موانع و سختگیری های موجود حوزه نیا یقانون یصدور دستورالعمل ها به بحثنکته دوم  -

اعضا خواستار بعضی اصالحات و . از طرفی بحث آموزش شدتاکید در له منتج به ئمس نیکه ا یبهره بردار یصدور جواز و پروانه ها

بازنگری ها و اصالح رویه های موجود در صدور مجوزهای سازمان صنعت ، معدن و تجارت بودند که باید در این زمینه بررسی 

 گردد.  تیحوزه تقو نیدر ااز طریق تشکل های ذیربط  ینقش اتاق بازرگان های الزم انجام پذیرد و توامان

ی، مطالبه دیگری بود که از سوی اتاق بازرگان لیذ ییدانشجو یهسته ها تیفعال یریاز سرگ ای یینشجوتشکل دا کی جادیضرورت ا -

بخش را  نیاضمن ایجاد کمیته دانشجویی ، تحت نظارت خود،  یمجموعه ها قیاز طرتا دارد  یآمادگ ونیسیکماعضا مطرح شد. 

 کند. تیتقو
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شرکت های خدمات فنی و مهندسی ایجاد شد و رکود جدی در بازار کار آن ها و که در سال گذشته برای  یبا توجه به مشکالت :  - 

به نظر می رسد که باید یک ظرفیت تخصصی و مشاوره ، 99همچنین نگرانی فعاالن این بخش نسبت به اظهارنامه های مالیاتی سال 

 به شرکت های صورت بگیرد.  ی فعاالن این حوزه ایجاد شود تا کمک الزم اتیمال یاظهارنامه ها یزیممای برای 

ستانی با هدف ادغدغه دیگری که باید به صورت عام از سوی بخش خصوصی پیگیری شود، موضوع شفاف سازی در سیستم مالیات  -

ارتقای عدالت مالیاتی است؛ در غیر این صورت، فشار معافیت های مالیاتی و مالیات گریزان بر دوش بخش های شفاف و رسمی 

افتاد، لذا ایجاد حوزه های ممیزی تخصصی برای واحدهای فنی مهندسی صنعتی ، مشاوران ، پیمانکاران ، آموزش و  اقتصادی خواهد

کنترل کیفیت ، شرکتهای تحقیق و توسعه ، طراحان و سازندگان و سایر زیر بخش های فنی و مهندسی مطالبه جدی بخش خصوصی 

 می باشد .
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