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 دستورکار جلسه: 

 درخواست ها و احصا, نیاطهای فعاالن این حوزه از بخش دولتی  -
 
 
 

 ها درخواست، رضوی خراسان بازرگانی اتاق عمران و مهندسی فنی، خدمات کمیسیون نشستدر 

 عهتوس هفتم برنامه با مرتبط مطالبات و مباحث دولتی، بخش از حوزه این فعاالن نیازهای احصاء و

 رایب رویداد این ظرفیت به نگاهی با افغانستان در ایران اختصاصی نمایشگاهنیز  و اقتصادی

 ، بررسی شد.ایرانی هایشرکت

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محسن 

جلسه مبنی بر درخواست معاونت  کار نخست ایندستور درباره ، رئیس این کمیسیوندلخندان

و تهیه مهندسی و عمران از بخش دولتی  ،خدمات فنیهای فعاالن حوزه دغدغه بارهاستانداری در

را در  ی خودهادرخواست ،اندیشی دوستان، بیان کرد: در ماه گذشته، با همدر این زمینه بند 6

 گو با محوریت صادرات خدمات فنی و مهندسی ارسال کردیم. وای به شورای گفتنامه قالب

قانون  55ماده  24در نامه به معاونت امور اقتصادی استانداری به ضرورت اجرای بند وی ادامه داد: 

ها در استفاده دفاتر مهندسی با کاربری غیرتجاری برای مالکین آن اشاره شد، ) در این شهرداری

در اماکن غیر تجاری  اطبا، وکال، مهندسی و اسناد رسمیان استقرار دفاتر کند مستقیما به امب

 ؛شودها نسبت به این قانون دیده میاشاره شده است.( متاسفانه رفتارهای غیر یکسانی از شهرداری

 یتفسیر و تلق بر اساستوجه هستند و ای آن را رعایت کرده و گروهی هم نسبت به آن بیعده

 کنند.رفتار میخود از این قانون 

 را نیزما ها، قانون شهرداری 55ماده  24ها با اجرای متفاوت بند شهرداری: عنوان کرد دلخندان

نوان مشمولیت قانون تجارت عدر این قانون، قیدی تحت  .اندلزل کردهزدچار ت این قانوندر تفسیر 

گوید شرکت تناد به کدام قانون میسبا ا شهرداری؛ حال سوال این است که آورده نشده است

ضوع و حتی عکس شود؟ در این قانون به این مومشمول قانون تجارت بوده و مشمول این بند نمی

 .آن اشاره نشده است
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روشن است که در مورد دفاتر در ادامه فربد آزاده مافی، دبیر انجمن مهندسان مشاور ابراز کرد:  

 اما هنگامی ؛مانعی ندارد هم گیرد و نصب تابلوداری ایرادی نمیمهندسی و دفتر یک مهندس، شهر

دارای  ،حتی اگر شرکتی مهندسی باشد ،شودکه شرکتی در چهارچوب قانون تجارت ثبت می

های انجام شده، توانستیم با پیگیری البته ما شود.هویت شرکتی و مشمول قوانین تجارت می

 . اخذ کنیمهای مهندسی مشاور ای مبنی بر اعمال حداقل جرائم برای شرکتمصوبه

 اصل و بنیان ،در ادامه این نشست، علیرضا قرایی، رئیس هیئت مدیره کارگروه سازندگان مشهد

تسریع موضوعات مهم  مبارزه با قوانین نادرست و تسهیل و را هاها و گروهگیری انجمنشکل

اهش ک شانو کیفیت کارشده اند از این روند خارج  هاانجمن سفانه اکثرامت دانست و تصریح کرد:

 د.رها وجود نداپیدا کرده است، از طرفی اتحاد و همراهی بین انجمن

ی شاهد اجرا ها باز هم در برخی از مناطقرغم ابطال برخی از تبصرهمتاسفانه علیوی یادآور شد: 

شود. با توجه به رکود صنفی موجود، بهتر است ها هزینه دریافت میو از شرکتآنها هستیم 

 ،. مورد دیگری که چالش ایجاد کردهف تهیه و به جریان انداخته شودچندین شکایت از طرق مختل

درج کدی در باالی برگه صدور عوارض نوسازی واحدها به عنوان اعالم کننده زیرمجموعه به 

خودشان است. گاها این کد اشتباه است و واحد زیرمجموعه کد درنظر گرفته شده نیست تشخیص 

به عنوان تواند هر واحدی را یا مستقل است و هر کسی که روابط بهتری داشته باشد می

 زیرمجموعه خود اعالم کند.

 سازی دفاتر مهندسی برای افزایش درآمد بخش دولتیتجاری

های صنفی کارفرمایی خراسان ، رئیس هیئت مدیره کانون انجمنپژومدر ادامه این جلسه محمود 

ا ای بجلسه ،در رابطه با مشکالت دفاتر مهندسیرضوی پشت تریبون قرار گرفت و بیان کرد: 

شورای شهر برگزار شد که در راستای حل این مشکالت، تاسیس دفتری با استقرار سه شرکت 

که دوستان با نظر مساعد، تصمیم به بررسی موضوع  گردیدمهندسی و تعریف یک میز کار مطرح 

               . ندگرفت
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خراسان رضوی نیز با اشاره به اقدامات طبسی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی  صفاراحمدرضا  

متفاوت شهرداری در مناطق مختلف در خصوص دفاتر فنی و مهندسی و صدور مجوز تجاری 

 شود.شود و به برخی دیگر داده نمیری موقت به برخی از مناطق داده میتجاموقت، گفت: مجوز 

: تبیین کرداستان ادامه، حمید بابازاده، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در 

تجاری موقت با یکدیگر اختالف دارند و از نظر شورای شهر، مجوز شورای شهر و شهرداری بر سر 

خالف قانون است. با توجه به این نکته، شاید بتوان از طریق شورای شهر واگذاری تجاری موقت 

 را حل کرد.  سئله این م

توان از طریق اتاق بازرگانی از کمیسیون تنقیح سازی قوانین، میدر راستای شفاف وی تاکید کرد:

ه س ماداز این قوانین، براسا هاو در صورت عدم تمکین دستگاه قوانین در مجلس استعالم گرفت

 د.نموها شکایت کیفری قانون مجازات اسالمی از آن 600

 

 بهدر بخش دیگری از این جلسه اتاق مشهد مهندسی و عمران  ،رئیس کمیسیون خدمات فنیاما 

 :فتو گ پرداختخراسان رضوی  ارسالی به معاونت اقتصادی استانداری نامهقرائت سه بند دیگر از 

های قانون ششم توسعه درخصوص تهاتر بدهی 6بند ب ماده تحقق عملیاتی این بندها شامل: 

ها از مالیات بر ارزش دولت و بخش خصوصی و تعیین تکلیف سه درصد عوارض سهم شهرداری

ها و قانون بودجه درخصوص سال عملکرد تصفیه بدهی 5عیین تکلیف بند و تبصره ، تافزوده

های های بزرگ طرحیجاد قرارگاه شرکتضرورت او  های دولتیبخش خصوصی از دستگاه مطالبات

 .است بنیانملی با رویکرد خدمات، مهندسی، عمران و دانش

، تصریح کرد: بند فوق به پیشنهاد استانداری بوده و هدف ما از ایجاد این قرارگاه دلخندان

 انیهای استهای خراسان در پروژههای برون استانی است؛ متاسفانه سهم شرکتسازی پروژهبومی

 درصد است. 5کمتر از 

 های خارجیمشارکت بخش خصوصی در جذب سرمایه

در تشریح بند  ، نائب رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمراناحدیانرضا در ادامه، 

گذاری خارجی خصوصا حوزه ارتباطات، مشارکت بخش خصوصی در تسریع جذب سرمایه»
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ای نامههای خارجی پیشنهاد انعقاد تفاهمسرمایه دهیگفت: در راستای سامان «ساختمان و انرژی 

ها را بین انجمن خدمات فنی مهندسی و وزارت اقتصاد و دارایی مطرح شد تا بتوان این سرمایه

یا توسط همکارانی که در صنعت ساختمان فعالیت ها استفاده کرد هام در کارخانهتحت عنوان س

نامه از طرف . این تفاهمدنموتهیه گذاران خارجی رمایههای تجاری برای سدارند، آپارتمان و مغازه

انجمن خدمات فنی مهندسی نوشته و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی هم گرفته شد و اکنون 

نامه تایید شود و ما به معاونت امور اقتصادی استانداری ارجاع داده شده است. اگر این تفاهم

از طریق اتاق بازرگانی و کمیسیون خدمات فنی مهندسی و  یمتوانبتوانیم وارد عمل شویم، می

گذاری در تمام های مهندسی مبنی بر فراهم شدن بستر سرمایهای به تمام تشکلعمران نامه

ها برای تبلیغات در کشورهای هدف تیمی متشکل از این تشکل سپسل کنیم و ساها ارحوزه

 ها را جذب کنیم.و این سرمایه ادهتشکیل د

 1400بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال یت اجرای وضع

بسته  در و گفت: زدگو وشده به دبیرخانه شورای گفت هم به مطالب ارسالی دل گریزخندان

هزار میلیارد ریال از محل منابع  20، اعطای مبلغ 1400حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال 

جهت اعطای تسهیالت  (،های عاملاله در بانکدر یک دوره دوس)ریالی صندوق توسعه ملی 

 50به صورت ترکیبی به نسبت تعهد شده است؛ این تسهیالت صادرات خدمات فنی و مهندسی 

اجرا است اما گذاری صندوق توسعه ملی درصد منابع سپرده 50های عامل و درصد منابع بانک

های صادرات خدمات فنی و ر پروژهت اما چه بسا که بتواند دیسنشده است. این عدد تاثیرگذار ن

 سایر کشورها موثر واقع شود. بهخدمات  معرفیمهندسی حداقل در 

 های مهندسیآالت برای پروژهالزام گمرک به صدور مجوز خروج موقت ماشین

الزام گمرک به صدور مجوز خروج  اتاق مشهد به رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران

که گمرک است  در حالیاین امر  و گفت: اشاره کرد های مهندسیبرای پروژهآالت موقت ماشین

 دهد.  آالت انجام میگذاری و تعهد بازگشت ماشیناین کار را با ارزش

صندوق توسعه ملی  اظهار کرد: قانون حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی 2بند  بهوی با اشاره 

یارد یورو به مدت دو سال در قالب اعتبار خرید، صدور گذاری ارزی به مبلغ یک میلملزم به سپرده
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پرداخت یا تجهیز کارگاه و تامین سرمایه در گردش نامه یا تامین نقدینگی برای پیشضمانت 

 برای آن های فعال در حوزه ساختمانی، کاال و خدمات فنی و مهندسی شده است که بایدشرکت

لیاتی نشده است و تا جایی که ما در جریان این بند تاکنون عم ،سقف تعیین شود. از طرفی

 د.اند از آن استفاده کننای فنی و مهندسی نتوانستهههستیم هیچ کدام از شرکت

، برای افزایش صادرات 1400بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی  کرد: خاطرنشان دلخندان

کشور همسایه و اتحادیه  15 کاال و خدمات، افزایش حجم و تنوع محصوالت در صادرات با اولویت

های صادراتی، دولت را مکلف اوراسیا و کشورهای چین، هند، سوریه و لبنان و حمایت از زیرساخت

 به اختصاص اعتبار الزم کرده است که تاکنون آماری درخصوص اجرای این بند ارائه نشده است.

گو ابراز وگفتبا دبیرخانه شورای تمام موارد فوق از طریق کمیسیون با اشاره به پیگیری  دلخندان

رویکرد نسبت به صادرات خدمات  ما،متاسفانه با توجه به تزلزل ایجاد شده در جایگاه جهانی کرد: 

فنی و مهندسی ایران تغییر کرده است و ما دیگر جایگاه قبلی خود را در کشورهای مختلف 

یی برخوردار است که بخشی از این نداریم؛ از همین رو پیگیری مستمر این موارد از اهمیت باال

 پیگیری بر عهده اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی است.

ای با اعضای کمیسیون، خواستار نظر روز پیش طی مکاتبه 45حدود در اضافه کرد:  دلخندان

مع ای بزرگ و جاتوسعه، برنامه هفتم برنامه. ها در مورد برنامه توسعه هفتم اقتصادی شدیمآن

توانیم به همه ابعاد آن وارد شویم اما معتقدیم که حرکت در یک مسیر تاثیرگذار، است که ما نمی

لذا با  ؛افتد تا بتوانیم در آینده قوانینی کارآمد داشته باشیماز تحلیل برنامه توسعه هفتم اتفاق می

در نظر گرفته شده  ، دومین دستور جلسه امروز، بررسی این برنامهجه به اهمیت برنامه توسعهتو

ارسال نقطه نظرات  تشکلها و انجمن های حوزه خدمات فنی و مهندسی،از ما است. درخواست 

بندی و خود درخصوص برنامه توسعه هفتم است تا با بررسی این نظرات بتوانیم آن را جمع

 پیگیری کنیم.

 جزئیاتی از نمایشگاه اختصاصی ایران در افغانستان

در پایان به توضیح دستور سوم جلسه در رابطه با نمایشگاه اختصاصی ایران در  دلخندان

زار شود. برگافغانستان پرداخت و گفت: این نمایشگاه به طور تخصصی در افغانستان برگزار می
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گذاری کننده این نمایشگاه، یک مرکز تجاری دائمی در کابل توسط یک شرکت ایرانی با سرمایه 

های دولتی کند و برای فعالیت خود تایید همه ارگانا رویکردی متنوع عمل میایرانی است که ب

کنندگان در این نمایشگاه، درصورت وصول نتیجه مبنی بر ایرانی را نیز دریافت کرده است. شرکت

روزه، سه ماه  4توانند با همان هزینه مناسب بودن کشور افغانستان برای فعالیت تجاری خود، می

 ه حضور داشته باشند.در نمایشگا

توان یک پاویون در اختیار کمیسیون خدمات فنی مهندسی و در این نمایشگاه میوی افزود: 

قرار داد و با توجه به جلب نظر چهار وزارت امنیه، تجارت، داخلی و  اتقا بازرگانی مشهد عمران

 است.امنیت حضور در نمایشگاه نیز تامین شده  افغانستان، خارجی امارت اسالمی
 


