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 ستورکار جلسه:د

 همفکری در پروژه اپال پارسیان -
 تبادل نظر در خصوص ارزش افزوده شرکت های ساختمانی -

 

ر با حضو 1399درسال  یخراسان رضو یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگانوعمران  یمهندس ی،خدمات فن ونیسیجلسه کم ششمین

 .برگزار شد در محل ساختمان مرکزی اتاق بازرگانی مشهد اعضای محترم کمیسیون

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

  دولت و الزم  حمايت هاي ضعفو همچنين  هاخدمات فني و مهندسي از ظرفيت باالي صادراتي برخوردار است، اما در سايه تحريم

بخشدي از اداله هداي     .و عرصه بر فعاالن اين حوزه تنگ شدده اسدت   اين صنعت روزگار خوبي را سپري نمي كند نهادهاي متولي،

 فعاالن اين بخه در حوزه ماليات بر ارزش افزوده و مباحث حوزه تامين اجتماعي متمركز است.

 حوزه خددمات فندي و    صادركنندگان يپرداخت اتيركنندگان و مشکل در استرداد مالصاد اتيمال تيبخشنامه معاف يضعف در اجرا

 مهندسي، االه هايي را براي اين حوزه رقم زده است. 

 مربوط مي شدود   يزمان ي، از نکات اين بحث بهصنعت ساختمان فعاالنو  يدر حوزه گردشگر عالف مانکارانيارزش افزوده پ در بحث

اما در زمان فروش به شکل مشخص  نمايدخود ارزش افزوده پرداخت  ديخر يبابت تمام فاكتورها ديبا و كند يم ديخر مانکاريپ كه

حدوزه ماالبده    نيد در ا يبخه خصوصد  تابود  يله عامل محركه ائمس نيلذا ا و ارزش افزوده وجود ندارد ينيگزيجا يبرا يا نهيگز

نيز مارح است كه روند اجراي پروژه هدا را بعادا بدا اداله هدايي       از سوي ديگر، موضوع حقوق تامين اجتماعي .داشته باشد يگر

 مواجه مي سازد. 

 مشهد عمران ی ومهندسی، صادرات خدمات فن ونیسیکم سیرئ بینا ان،یاحد 

 نيد كندد كده ا   يرا در همان روز نخست وصول و ادعا م يپروانه شهردار متيدرصد ق 15در بدو صدور پروانه كار،  ياجتماع نيتام 

از سازندگان تحت عنوان شركت به حدوزه سداخت و    ياست كه برخ يدر حال ني. اخواهد دادكاهه  يا مهيب يها ستيمبلغ را از ل

 كاسته شود. ستياز ل نهيهز نيهم ندارند كه بخواهد ا يا مهيب ستيلذا ل و كنند ينم دايساز ورود پ

 كندد، ادرا كده     افدت يكدار در  انيد سهم خود را در مرحله پا ،ييدارا امور شود مانند اداره كل يم شنهاديپ ياجتماع نيبه سازمان تام

 نيتدام  يدرصدد  15سهم   نيا رعالوه ب وپرداخت كند  نيزم ديبابت خر ينيسنگ نهيهز ديبا ييدر همان مرحله ابتدا، گذار هيسرما

 هم جز االه ها مي باشد يپروانه، نظام مهندس نهيهز ،ياجتماع

 ماه فرصدت   36سازمان عنوان كرد كه اين  ست،ين ياجتماع نيسازمان تام يدرصد 15از سهم  فيتخف افتيماالبه انبوه سازان در

 دكن افتيپروانه در يكه انبوه ساز ياست كه تا زمان يدر حال نيدرصد را پرداخت كند. ا 15 نيقسط ا  36داده شده تا انبوه ساز در

 نکدرده اسدت.   يثروت ديتول چيه هد شد و فعال صنعت ساختمان در اين مدتسپري خواماه  6 يال 5 د،يو شروع به ساخت و ساز نما

 .مي باشيمدرصدي تامين اجتماعي در مرحله پايان كار 15واستار اخذ سهم ماخ

  كده   ميادعدا كدرد   يبدهند حت رييدرصد را تغ 15قانون  تادر تالش بودند  يبخه خصوص ياز تشکل ها يگذشته برخ اند سالدر

از انبوه ساز در زمان و مکدان مناسدس سدهم     ديبادو برابر شود اما سازمان  ياجتماع نيتا درآمد سازمان تام ميده يارائه م يراهکار

 خود را ماالبه كند. يدرصد 15



 

 
 

 

......................................................................  .........................................................................  

 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 

 :تعداد صفحــات 3
خدمات فنی، مهندسی وعمرانکمیسیون  صورتجلسه  

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 تاریخ برگزاری: 12/1399 /23

 شماره جلســه: 6

 

 رئیس جلسه: دلآقای خندان  دبیر جلسه: آقای شعاع حسینی ساعت شروع 08:00 ساعت خاتمه: 10:00

        

  شود اما  يم افتيمرحله از مصرف كننده در نيدر آخرو نهايتا  رديگ يتعلق م ديتول فعاالن بخه يبه تمام ارزش افزوده مالياتي نيز

كند و ارزش افدزوده آن   يم يداريرا خر يانبوه ساز اجناس مختلف. در واقع كند يله در خصوص صنعت ساختمان صدق نمئسم نيا

منجر مي شود و عمال بدازار كشده   مسکن  به رشد بهايشود  افتيدر داريمبلغ از خر نيا ديكه با يحال زمان نمايد، يرا پرداخت م

 اين بحث را ندارد.

 مشهداتاق  ی و عمرانمهندس ی،صادرات خدمات فن ونیسیکم سیدل، رئ خندان 

  خصوص ارائه شود.  نيدر ا يو راهکار رديمربوطه صورت بگ يالزم با تشکل ها يخصوص همفکر نيدر ا ديبا 

 گري در ايدن  براي اصالحخود  يها تيفظر ياز تمام پارلمان بخه خصوصي و ساختار پشتيبان اين حوزه،به عنوان  زين ياتاق بازرگان

 مسير و پيگيري موضوع از مجاري مختلف، تالش خواهد كرد. 

 يبزرگ و هنگفت اريبس يگذار هيسرما قاعدتامعادن سنگ آهن در مناقه سنگان خواف است و  نياز بزرگتر يکي انيپروژه اپال پارس 

 . صورت گرفته است محدوده نيدر ا

 ظرفيدت و ارزش افدزوده  تالش شود تا  ديحداقل با ،اين خاهمعادن در  نيمناقه و استقرار ا کيكنم به واساه ژئوپلت يبنده تصور م 

 استان ها نشود. ريسا سينص ميمنبع عظ نيا

 كدرده اسدت تدا از     يشركت اپال اعالم آمدادگ  بايد گفتهزار پروژه و سرفصل در شركت اوپال وجود دارد 2بالغ بر  نکهيبه ا باتوجه

 .خدمات خود و پيشبرد پروژه هايه بهره بگيرد توسعه ياستان در راستا يسو مهند يتوان خدمات فن

 انیاپال پارس یساز یبوم ریمد ،ییرضایعل هیراض 

  از نظر  پتانسيلآن  ابد،ي يم هيافزا ظرفيت اقتصادي کي جاديا يبرا يگذار هياست كه هرگاه سرانه سرما ي از آنپژوهه ها حاك

 دهيد خدواف د  ناقهله به وضوح در مئمس نيخواهد شد كه ا جاديا ياريبس يآن مشاغل خدمات هيدارد و در حاش يشتريعمر تداوم ب

 شود. يم

  ي اين مناقهمعدن يسنگ ها منابع درصد 90كه و مشخص شد  اكتشافات در مناقه سنگان خواف صورت گرفت نياول 89در سال 

رود بدا   يم ديكه ام شکل گرفته رانيا يلومتريك 40 يال 30كه در افغانستان واقع شده در  يدرصد معادن 10است.  رانياخاک در 

 بهره برد. زيمنابع ن نيتوان از ابحاكم شدن آرامه در افغانستان 

 کيد است كه  يدر حال نياز قاعات حتما از خارج وارد شود، ا يبرخ نکهيبر ا يدر شركت وجود داشت مبن ي: در گذشته خط قرمز 

اادرملو سداخته   يكند و مشابه آن را برا ديشركت را تول ازياز قاعات مورد ن يتواند برخ يكرد كه م ياعالم آمادگ يكت داخلشر

اخدتالف   نيد اسدت. ا  يخدارج  ديد تر از تول نييبه مراتس پا يداخل ديتول متيآن شد كه ق جهيبرگزار و نت يا لسهاست. پس از آن ج

 از خارج وارد نشود. گريفاحه سبس شد تا قاعات د

 يخدمات فن ي. شركت هابهره بگيرد قيطر دوبه  يو مهندس يخدمات فن يشركت ها تا از ظرفيتآماده است  انيشركت اپال پارس 

 نيداشت. همچند  ميرا با آنان خواه يهمکار تيقرار دهند و ما هم نها يشركت اپال را مورد بررس يها تيتوانند اولو يم يو مهندس

 كرد. ميشركت استقبال خواه يها يها و توانمند تيظرف يبر رو يياز ماالعات دانشجو

 در آن جا به  ليناخواه به آن سمت حركت خواهد كرد، ارا كه ر ايخواهد شد كه گمركات استان، خواه  يمناقه سنگان خواف كانون

خواهد شدد.   جادينه اندان دور ا يا ندهيدر آ يصنعت ينواح نيدر حال اتصال به افغانستان است. همچن ليوجود آمده است و خط ر

در  ديد موتور و ... با يچيپ ميس ،يکيقاعات پالست دي. تولكنيم نياستان ها تام گريشركت را از د ازيتوان قاعات مورد ن ينم گريلذا د

 .رديصورت گ ديمناقه با
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  يهدا  زميهستند كه در مناقه شکل گرفتند و در حال حاضر در حال تحول هستند و مکان ييشركت ها نينخست يباربر يشركت ها 

كده   يگذار هيتومان سرما ارديليهزار م 60 يال 50 يشود به  ازا يم ينيب هيپ نياست. عالوه بر ا ينيگزيدر حال جا يباربر ديجد

 جاديانيز  كوپتر، توسعه برق، گاز و ... يكواک و  هل يماهايپجاده، فرودگاه، هوا ل،يمانند ر ييها رساختيز ود،ش يم دهيدر مناقه د

 شود.

 نيد ا ياريكدرده كده بسد    نيگزيداخل جا داتيرا با تول يخارج ديخر وروي ونيليم 40به  سيقر انيدر سال گذشته شركت اپال پارس 

 ساخت استان است. داتيتول

 ،م،يشغل مسدتق  1400معادل  ،پيگيري شدهرا در شركت اپال  يساز يبوم تيكه فعال ريسال اخ 2 ي اينط بررسي ها نشان مي دهد 

 دهيد گرد جداد يا ميرمستقيبه صورت غ زيشغل ن 2400و  صورت گرفته يخارج يبه جا يداخل داتيتول بهره گيري ازسفارش كار و 

 است.

 از مهدم   ي و...المللد  نيبد  يبا رقبا ريمناسس و رقابت پذ ديگر ،يساح دانه فن ،يو مهندس ينگاه فن رييتغ ،ياز خرد جمع يريبهره گ

 .به شمار مي آيند يساز يبوم يشاخص ها نيتر

 تابلو توس ایآر رعاملیمد ،یبامشک 

 يهدا، شدركت هدا    تيد با ظرف يياز مناقه سنگان و آشنا ديو عدم بازد يو مهندس يخدمات فن يقصور شركت ها ليمتاسفانه به دل 

 ند.ه ااستان ها استفاده كرد گريد تيمستقر در مناقه از ظرف

 ياستفاده شود، قاعا گام هدا  يخارج داتيتول يبه جا يكار استان يرويو ن يداخل داتيحركت كند كه از تول يارخه اگر به سمت نيا 

 .مياتفاق فرخنده باش نيدوستان هر اه زودتر شاهد ا يرود با همکار يم ديبرداشته خواهد شد، ام يبزرگ

 انیاپال پارس یساز یبوم سیرئ ،یاعلی دیحم 

 اده در   يو مهندسد  يفند  يهدا  ميحتمدا تد   بايد گفتدارند يقو اريبس يو مهندس  يفن يها ميبه ت ازياستان ن عيصنا نکهيا هب باتوجه

 باشند. يو مهندس يفن تارائه دهنده خدما يدر شركت ها يبازرگان مياز ت يعاو ديو اه در حوزه صنعت با يقسمت بازرگان

 انیاپال پارس یمعدن یشرکت صنعت یفن یسرپرست بازرس ،یمحمود 

  نيد گردد، هر اندد كده اك در ا    يخود شركت ها بازم کرديبه رو بحث نيضعف ها در داخل استان وجود دارد كه ا يکسريمتاسفانه 

از  يکد يداخدل اسدتان    عيصدنا  ازيدر بازار و نوع ن صيرا بروز دهند. نحوه تشخ دخو ييتوانند توانا يشركت ها توانمند هستند اما نم

كنند و نوع  يم يساز يرا بوم يخارج يشركت ها تياز شركت ها، ظرف ي. برخرديقرار گ ژهيمورد توجه و دياست كه با موضوعاتي

 خود، صنعته را رشد دهد. يها يتوانمند هبا توجه ب ديبا يكه هر شركت يكنند، در حال يم ديقاعات را براساس سفارش تول

 هاي خدمات فني و مهندسي استان به احصاء نياز شركت هاي فعال در مناقه خواف كمک خواهد كرد تا خدمات  قاعا ورود شركت

 موثرتري پيشنهاد شود و اين شركت ها در اولويت قرار بگيرند. 

  

  مصوبات جلسه:
 و شرکت سنگ آهن سنگان  یمهندس یفن یشرکت ها ینماب یشترتعامل ب یجادوا یسیوناز معدن سنگ آهن سنگان توسط کم یدبازد -1

 ساختمان یمانکاریپ یبه منظور ارزش افوزوده شرکت ها یا یتهکم یلتشک -2
 

  :جلسه نحاضری
 عین القضاه، مقدم، موسوی، محمودی، خردمندخندان دل، احدیان، شعاع حسینی، یاعلی، مافی، بامشکی، بیات،  یان:آقا
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