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 )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

  تعرفه حق بیمه پروژه های مسکن مهر( مفاصا حساب بیمه ایطرح مشکل سازندگان مسکن مهر در رابطه با دریافت( 

  جمندر خصوص مسائل کارگروه روابط کار و تامین اجتماعی این ان ،(پیوست به)انجمن مدیران صنایع  14/2/98مورخ  98087طرح موضوعات نامه شماره 

   56/98نامه شماره طرح موضوعات/SJT  وه گرر  (، در خصوص مشکالت تولید داخلی و راهکارهای پیشنهادیپیوست بهشرکت سپیده جام توس ) 11/2/98مورخ

 کارخانجات چینی مقصود

 طرح موضــوع دستور جلسه:

 یروژه هاپ مهی)تعرفه حق ب یامهیمفاصا حساب ب افتیسازندگان مسکن مهر در ارتباط با دری خراسان رضوی، مشکالت دولت و بخش خصوص یوگوگفت یشورا رخانهیجلسه دب نیهشتمدر 

از  یکی یدیشکالت تولمار گرفت و مورد بررسی قر استان عیصنا رانیانجمن مد یاجتماع نیدر کارگروه روابط کار و تام مطرح شده مباحث به بحث گذاشته شد، همچنین پاره ای ازمسکن مهر( 

 واحدهای صنعتی استان نیز مطرح و برای آن راهکارهایی ارائه گردید. 

قتصاد و اشوار کنونی که ر برهه دهی دستگاه های دولتی در گره گشایی از مشکالت سخن گفت و عنوان کرد: دعلی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای جلسه از ضرورت همکاری و همرا

 تولید ما با چالش های متعددی مواجه است، باید رویکرد دولت و دستگاه های متولی، تسهیلگری کامل باشد. 

شدن  کتهیده کاریم. بپذیریم ها را د حل مشکالت در سطح استان بوده است و در این راستا توقع همراهی مدیران دستگاه وی ادامه داد: نگاه ما در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

 جر می شود. سب و کار منای کرفتن فض و عدم بهره جویی از ظرفیت ها و اختیارات استانی، مشکلی را حل نخواهد کرد و گرهی را نخواهد گشود و تداوم این رویه به از دست همه امور از تهران
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  برخورد متناقض تامین اجتماعی با یک قانون 

داشت که  یامصوبه 92 سال بهشتیردا 15در  رانیوز اتیکرد: ه انیب استان، مشکالت سازندگان مسکن مهر در تشریح خراسان رضوی انجمن انبوه سازان رهیمد اتیعضو ه ریدب ف،یاهلل ظر نعمت 

اخذ شود  کباری ین براتوما 5200 هر متر مربع یبه ازا (مسکن مشغول ساخت هستند یهایتعاون ایکه سازندگان به موجب تفاهمنامه سه جانبه و )مسکن مهر  یهادر پروژه مهیبراساس آن حق ب

 در به طرق مختلف اعی خراسان رضوی،این بحث، سازمان تامین اجتمباط با در ارتاما  روز مفاصا حساب آن را صادر کند 20اخذ نکند و ظرف  هاهاز پروژ یگرید مهیب یاجتماع نیو سازمان تام

 ای را در این حوزه شاهد نیستیم. هیوحدت روو  کندیاستان رفتار م سطح

 نیتأم مهیبا ب  مانکارانیازندگان و پسنشود اما اکنون اکثر  افتیها در از آن یگرید مهیحق ب گونه چیشد که ه دیبه صراحت ق ،یاجتماع نیتأم مهیو ابالغ ب رانیوز أتیمصوبه ه نیا براساس 

و مطالبه  دهدیمفاصا حساب نم یول کرده افتیدر کجایهر متر مربع را  یتومان به ازا 200هزار و  5مبلغ  یاجتماع نیتأم مهیوجود دارد که ب ییهادر حال حاضر پروژه .مشکل دارند یاجتماع

 .کندیمطالبه مرا شده و کارفرما(  )سهم بیمه مهیحق ب شودیپرسنل داده م ستیل یپرسنل را دارد و وقت ستیل

تومان را هم کامل  5200آن  دیشده که با تومان آنها کسر شود، اما به آنها گفته 5200مبلغ از  نیا یستیاند، اما بارا هم پرداخت کرده حق بیمهو  نمودهرا رد  ستیل نیا یبرخ وی یادآور شد:

بعد که  گرید یهاروژهپ یبرخ درند. وشمفاصاحساب با مشکل مواجه  افتیدر یبرا مانکارانیپ تاعمل سبب شده  نیکرده و ا افتیوجه در اخذرا بدون  ستیل هم هااز پروژه یاز برخ .دیپرداخت کن

 .می کنندهر و مُ اخذوجه  افتیرا بدون در ستیتومان، ل 5200 افتیعالوه بر در اجرایی شده اند نیز 91از سال 

اگر  و یرا بررس انیکارفرما یاحراز ستیظرف شش ماه، ل دیسازمان بااین دارد که  دیتاک یاجتماع نیقانون تام ۳9خاطرنشان کرد: ماده  خراسان رضوی انجمن انبوه سازان رهیمد اتیعضو ه ریدب 

مصوبه  یدم اجرا همچنین شاهد ع. رددگبا چالش مواجه می مفاصاحساب با  افتیرکارفرما در هنگام دعمال ماه گذشته و مشکالت اعالم نشده و  40اما اکنون  م کنداعال در آن وجود دارد ییخطا

 .ردیگبانجام  کسالهیصرفا در بازه  دیکه با ی هستیماجتماع نیتام مهیب یدر مورد بازرس یمقاومت یاقتصاد یستاد فرمانده

 طیدرباره مسکن مهر، شرا میتصم 1۳در کارگروه مسکن با اتخاذ ، 89ی اردیبهشت سال جمهور سیرئ ژهیو ندگانیدر ادامه عنوان کرد: نما مشهداتاق  یاجتماع نیمشاور تام ،یکابل میرحدیس
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مصرف  یالگو تیمسکن مهر با رعا یاحداث یواحدها یو کارگاه یمانکاریپ مهیحق ب زانیم کردند. نییاحداث مسکن مهر را تع یواحدها یو کارگاه یمانکاریپ مهیحق ب زانیو م یاتیمال تیمعاف 

مسکن  ادیها، بن استان یمسکن و شهرساز یها شده سازمان ادی یو اعالم واحدها صیتشخ مرجع.همچنین گرددیم نییهر متر مربع تع یمترمربع(، به ازا 75 دیمف یربنایز نیانگیمسکن )م

بند مشمول پرداخت حق  نیموضوع ا مهیدر قالب طرح مسکن مهر به جز حق ب یفرع یمانکاریو پ یاحداث یسازندگان واحدهابراین اساس، است.  دیجد یشرکت عمران شهرها و یانقالب اسالم

 وی تاکید کرد: صراحت قانون در این باره روشن است. نخواهند بود. یگرید مهیب

که پروژه  یان: از زمنوان کردف مقابل، عت ارائه شده از طرحایدر ارتباط با ارائه توضخراسان رضوی  یاجتماع نیتام اداره کل اداره درآمد سی،رئیمیجلسه عبداهلل ابراه نیاز ا یگریبخش د در

 فیکلو ت نییتع دیبا و سال پروژهشده که ظرف مدت د اعالم حوزه نیرات ا. در قانون و مقراستبرگزار شده  در بخش بیمه ای حل مشکل آن یکه برا یادیخورده است، جلسات ز دیمسکن مهر کل

کارگران پروژه مسکن مهر را از  همیتومان حق ب 7000یا حتی  5200قبول کند که براساس مبلغ  تواندیچگونه م یاجتماع نیسازمان تامسال به طول انجامید و 9اما این گروژه برای مدت شود 

 ادامه دهد؟  98تا سال  89سال 

کار  انیروند صدور پا بیترت نیرد تا بدکابالغ  9۳ وریشهر 17هر متر مربع مسکن مهر در  یبه ازا مهیتومان حق ب 5200 افتیدر یمصوبه دولت را برا ی کشور،اجتماع نیتامسازمان : وی تاکید کرد

را به همراه  مهیحق بتا ظف هستند را ارسال کردند مو ستیآنان که ل یتومان ول 5200عالم نکردند مالک همان را ا ستیل که یکسان یبرابراین اساس  .ردیگبمسکن مهر سرعت  یو فروش اقساط

 .میو مصوبات اعالم شده از مرکز هست نیقوان یپرداخت کنند. ما تابع اجراتومان  5200

 نیوبات که تاممص نیاما ا شود آن رفتار براساس دیمصوبه دولت سه بند دارد و با حوزه، پشتوانه قانونی ندارد.نحوه عملکرد سازمان تامین اجتماعی در این کرد:  انیب یلباف اکبریادامه عل در

 .ستین تصمیم دولتبرگرفته از  دیگویاز آن سخن م یاجتماع

شود. این رویه،  ین رابطه اجراییدر ا ریو بدون تفس نایاست که مصوب دولت ع نیا ما شنهادی. پوی تاکید کرد: براین باوریم که می شود این مشکل را در استان با مذاکره و تفاهم حل و فصل کرد

 پیشبرد پروژه مسکن مهر را با مشکل مواجه می کند و مردم از آن متضرر می شوند. 
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 های دولت را بدون هیچ قیدر تامین اجتماعی موظف است مصوبهدر خصوص اولین دستور کا: جمع بندی این نشست عنوان کرددر  ، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان 

 و شرطی و تفسیری اجرا کند، این مصوبه سه قید بیشتر ندارد. 

 ضرورت تخصیص کرسی به کارفرمایان و کارآفرینان در کمیسیون های تخصصی تامین اجتماعی 

اجتماعی  بط کار و تامینتخصصی روا کارگروهکرد:  حیتصربه تشریح دستور کار دوم آن پرداخت و جلسه  نیخراسان در ادامه ا رانیانجمن مد یمنابع انسان ریمد ،یزیزاده تبر میرح میعبدالکر

نه آن در ده است. یک نموبینی نش ن ظرفیت پیشانجمن مدیران به مسائل زیربنایی می پردازد و دغدغه ما این است که در بخش هایی که حضور نماینده کارفرمایان الزامی و کارساز است، ای

 شود.ی است. این کمیسیون هر چند ماه یکبار تشکیل مین اجتماعیدرمان تامامر نظارت بر  ونیسیکم

بختانه در هیات خوش»ن حوزه شد؛عاالن این نهاد به فوی به سهم کارفرمایان و کارآفرینان در سیستم بیمه پردازی سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و به استناد آن خواستار نقش دهی بیشتر ای

ای این ود، جایگاهی برشآن مطرح می  که اساسی ترین مطالبات کافرمایان دردرمان امر نظارت بر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی جایگاهی برای نماینده کافرمایان دیده شده است ولی در بخش 

شود؟ اگر برای چگونه تخصیص داده می درصد حق درمان 9دانند که مثال گیرد و نمیاتی در این ساز و کار، به کارگران تعلق میحوزه وجود ندارد. در واقع کارفرمایان مطلع نیستند که چه خدم

 واهد شد.حل خچوب در این چار نماینده از انجمن مدیران کرسی در این رابطه نظرگرفته شود، می توانیم مشکالت را به شایستگی منتقل نماییم و طبیعتا بسیاری از مشکالت

و افرادی  تعهدات سازمان بیاندر  یجتماعا نیقانون تام ۳: ماده در پاسخ به مطالبه نماینده انجمن مدیران صنایع استان گفت خراسان رضوی یاجتماع نیتام اداره کل اداره درآمد سی،رئیمیابراه

 تیابلضوع روشن شود قو اگر مو وجود ندارد ی در این زمینهستاد نظارت که و مشخص شد انجام دادیم یریگیپکه از این تعهدات بهره مند می شوند شفاف است. در موضوعی که عنوان گردید، 

 د، استقبال خواهیم کرد و در خدمت آنان خواهیم بود.شوای که برگزار میما از نماینده کارفرمایان در هر جلسهوجود دارد.  یو بررس یریگیپ

 ها ندارد. گیرینفع نقشی در تصمیماشکال بعضی از قوانین موجود این است که افراد ذیعنوان کرد:  یلباف

 سونیدر کم تیفعال شدن و عضویع استان مطرح شده، دیگری که از طرف انجمن مدیران صناموضوع رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: 
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خواهیم ارائه خواهد شد و درخواست محترم   یبه استاندار شنهادیپ نیاقاعدتا حضور نمایندگان این انجمن در کمیسیون مذکور می تواند به بررسی تخصصی تر مباحث کمک کند. است.  یکارگر 

 کرد تا حضور کارگر و کارفرما به صورت قانونی کمیسیون های تخصصی تامین اجتماعی بررسی گردد. 

 بررسی موانع و چالش های پیش روی تولیدکنندگان و ارائه راهکارها 

 برای بعضی چالش های این حوزه بود.صود مق ینیجات چگروه کارخانه یشنهادیپ یو راهکارها یداخل دیکالت تولاما سومین موضوع بحث این جلسه در باب مش

دات مواد کشور، بحث وار ولیدی درتبحث تازه ای نیست که یکی از مشکالت جدی واحدهای  گفت: در شرح این بحث مقصود ینیجات چگروه کارخانه روابط بین الملل معاون ،یادامه جواد واعظ در

 ی بندند. ه هایش میبانگیر شرکت ما نیز هست. موانع موجود هر کدام به نوعی دست کارآفرین را برای پیشبرد برناماولیه مورد نیاز برای خط تولیدشان است. این موضوع گر

شده و بر لند دانشگاه ب زیمشت از پست که اماه  کیتازه اند، بررسی هویت آن دو ماه وقت نیاز دارد چون افرادی که برای این کار انتخاب شده وی افزود: وارد کردن یک کاال شاید زمانی نبرد اما

گر رویکرد گره تی گذاشت اما ااید سر پساگر قرار باشد که دقیقا خط به خط بخشنامه ها عملیاتی شود که نیاز به نیروی کاردان نیست و یک مدیر مطیع را ب کرسی مسئولیتی خطیر تکیه زده اند.

 گشایی و پیشبرد امور با نگاه کالن کمک به تولید باشد، باید جور دیگر عمل شود. 

ی می توانند مراحل ادار نبدون طی کرد و افراد با داشتن این کد، مشکل باشد نیچاره ساز ا  تواندیم یفعاالن اقتصادویژه  که کد میو متوجه شد میکرد یما در قانون بررس واعظی عنوان کرد:

 اقداماتشان را به ثمر برسانند. 

درخواست  .ای معمول ندارنده بروکراسی هبی گرفتار آمدن برا یو فرصت کرده اند دیتول ف بهمصرو اقرار دارند و تمام توان خود رفعالیت کنندگان در خط مقدم دیتولدر حال حاضر  وی تاکید کرد:

 داریم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ظرفیتی که اشاره شد را مورد بررسی قرار دهد و در صورت امکان عملیاتی سازد. 

برای تولیدکنندگان بزرگ است تا محموله خود را در مرحله امور گمرکی در آن مستقر کرده و  یانبار اختصاص ارائه ضوع دوممقصود اضافه کرد: مو ینیجات چگروه کارخانهروابط بین الملل  معاون
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درصد دیگر را برای پیشبرد امور گمرکی 50و  کنند ارائه دکنندکنندگانیبه تولرا  یواردات اولیه درصد مواد 50 از آن ترخیص نمایند. از سویی برای عدم توقف خط تولید، پیشنهاد می شود که 

 محفوظ نگه دارند. 

 داشت و عنوان کرد: پیگیری های مستمر بخش خصوصی باعث شد تا درصدی از مشکل حل شود.  یارز یسپار مانیپ او اشاره ای نیز به بحث

ی اندکی به ، به واسطه بدهاال داردکو عنوان کرد: یک شرکت مطرح که فعالیت خوبی در حوزه صادرات  وی در بخش دیگری از اظهارات خود به موانع داخلی برای فعالیت شرکت های تولیدی اشاره

ی فعاالن نازرگاکارت بدم تمدید عهستند.  خود تحریمی حوزه تامین اجتماعی یا مالیات، با مشکالت و موانعی مواجه می گردد که او را از چرخه رقابت خارج می کنند. این جنس رویه ها، به نوعی،

 اقتصادی به واسطه بدهی های مالیاتی از مشکالت این بخش است.

ی دستوری ده است، به نوعشب انتخاب که به عنوان نام سال از سوی رهبر معظم انقال« رونق تولید»واعظی انتقادات جدی را متوجه بخش ممیزی سازمان امور مالیاتی دانست و یادآور شد: شعار 

 شاهد نیستیم.  ن بحث راادهای اجرایی است تا در عملکرد خود این مهم و الزاماتش را مورد توجه قرار دهند، با این وجود در رویه های موجود، عمل به ایبرای دستگاه ها و نه

ظرفیت  وعاالن اقتصادی وع کد ویژه فو وی در واکنش به موضقرار گرفت  یسازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضو یفلز عیاداره امور صنا سیرئ ،یومرثیقاسم کدر ادامه تریبون در اختیار  

  استعالم شود و مورد بررسی قرار گیرد. با تهران انجام شود تا موضوع یمکاتبات هایش، عنوان کرد: باید در این خصوص

قانون  12 به عنوان مثال خن کهس نیو ا اعمال می شودقانون  ختلف، به استناد نصی مالیاتی برای بخش های مهاتیتمام معاف یقانون اساس 51براساس اصل  ها،تیدر خصوص استفاده از ظرف 

در  اتیدرآمد مشمول مال موضوع قانون مالیات های مستقیم به 106ماده  همچنین بینی شده است.ها در قانون پیشو ظرفیت ستین ییاجرا یامرگمرک را برای تولیدکنندگان بزرگ لغو کنیم، 

. در داختخواهند پررا  یرکمت اتیالو قاعدتا م نددار یترنییسود پا هاشرکت رکود قاعدتا طیدر شرااقتصادی را مبنا قرار می دهد.  تیفعـال یسودده زانیمی اشاره دارد و مورد اشخاص حقوق

برای  طیان تقسل حاضر امکاست. در حا یسازو شفاف یبده عیاز تجم یریجلوگی نیز قانون مدون کرده است که شرکت باید فاقد بدهی باشد و علت آن نیز کارت بازرگانعدم تمدید خصوص 

 و توصیه می کنیم فعاالن اقتصادی از این ظرفیت بهره الزم را ببرند. وجود دارد پرداخت بدهی
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مدت  اقساط بلند نده،تولیدکن اه مالیاتی می خواهیم برای ایناما در جمع بندی موضوعات مطرح شده، لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان عنوان کرد:از دستگ 

ای ههم بودن ظرفیت صورت فرا آن را پیگیری کرده و درما ارسال شود تا  یطرح برا اتیجزئ میخواهشمند زین اقتصادی در حوزه کد فعال پیش بینی کند تا گره بعضی مشکالت گشوده شود.

 .ه پیگیری نماییمقانونی، بحث در در قالب مصوبه این جلس

 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

 ردید .موضوع  اختالف فی ما بین اداره کل تامین اجتماعی و شرکت های تعاونی و مسکن سازان مهر در جلسه مطرح گ

امین تو  جتماعی ارفاه  ن کار ونمایندگان محترم دستگاههای اجرایی از جمله اداره کل تعاو نظرات  پس از بحث و تبادل نظر و بیان

ز مصوبات ایچ یک که در هذیر جامعه از مسکن مهر و از آنجاضعیف و آسیب پ خصوصی با توجه به بهره مندی قشر  اجتماعی و بخش

مه بر حق بی ه مهر در دو سال و سپس محاسبت مسکن عملیا تامین اجتماعی موضوع ضرورت اجرایدولت و دستورالعمل های قبلی 

به  ری و قابل تس  ا تصمیمات جدید نسبت به آینده بودهنگردیده است و از طرفی عموم ریال  مطرح و ابالغ 52000مبنای متراژ 

اد ) ه اتفاق آربا اعضاء گردد لذنمی اقدام به تنظیم قرار داد نموده اند  قبال  اشخاص حقیقی و حقوقی که در چارچوب ضوابط مربوطه

م وزیران که به هیات محتر 5/2/1۳92مورخ  49128ت/۳0562به جز نماینده محترم تامین اجتماعی بر اجرای دقیق مصوبه شماره 

تاکید و است  تعیین نمودهریال  52000برای هرمتر مربع   صراحت مبلغ حق بیمه  برای مسکن مهر بدون هیچگونه قید و شرطی

دیگری  گونه تفسیرد لذا هراین مبلغ برای یکبار اخذ خواهد شد و تامین اجتماعی بیمه دیگری از پروژه ها اخذ نخواهد کرکه  ده گردی

رم انداری محتریق استمقرر گردید از طکه صرفا توسط دستگاه ذینفع راسا انجام می شود مغایر مصوبه هیات محترم وزیران بوده و 

 اری پیگیری و در شورای گفت و گوی استان نیز مطرح گردد .توسط دفتر اقتصاد استاند

و  دفتر اقتصاد استانداری

 در

شورای گفت و گوی 

 استان نیز مطرح گردد .

 روز 10
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2 

 پیشنهاد انجمن مدیران صنایع در جلسه مطرح گردید  .

گردد و  دازی تامین میدرصد منابع صندوق تامین اجتماعی از طریق کارگران و کارفرمایان در قالب بیمه پر ۳0با توجه به اینکه  

،  تاق بازرگانی صنایعادرصد است لذا ضرورت عضویت تشکلهای کار فرمایی به نمایندگی  2۳سهم کارفرمایان با احتساب بیمه بیکاری 

مه اجرایی قانون الزام فصل دوم آیین نا  4ماده  1لب نظارت بر درمان مسئولین تامین اجتماعی موضوع بند معادن و کشاورزی در قا

ت در کمیسیون نظارت ( و نیز عضوی 1۳6قانون تامین اجتماعی ) مصوب  ۳سازمان تامین اجتماعی به اجرای بند های الف و ب ماده 

وع عضویت تشکلهای مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد ضمن طرح در شورا موض لهمین فص 7تان موضوع تبصره ماده بر درمان در اس

 کارفرمایی به صورت ملی نیز از طریق مبادی ذیربط پیگیری شود

 دبیرخانه

 شورای گفت و گو
 روز 10

3 

 صوصی درمدیران صنایع استان پیرامون حضور و عضویت نمایندگان کارفرمایی بخش خ محترم  درخواست و پیشنهاد انجمن

ارد برخی ضرورت د و اینکه اصوال و ماموریت کمیسیون کار و کارگری استان با توجه به ماهیت وظایف گری کار و کار ون کمیسی

ستانداری امنیتی ابه معاونت محترم سیاسی  شود نارسایی های حوزه بنگاههای اقتصادی از طریق کارفرمایان بخش خصوصی پیگیری

 . پیشنهاد گردد تا پیشنهاد الزم برای اصالح دستورالعمل ها به وزارت محترم کشور ارائه گردد

 روز 10 دبیرخانه شورا

4 

طرح گردید جلسه م هدف رفع موانع موجود واحدهای تولیدی در با  پیشنهادات گروه کارخانجات مقصود با ماهیت استانی و ملی و

یط وجه به شراعی با تتبادل نظر و بیان نظرات نمایندگان محترم اداره کل مالیاتی استان ، اداره کل تامین اجتما پس از بحث و

 .دیدقرر گرم ماشین آالتمواد اولیه و  اقتصادی موجود و ضرورت حل و فصل مشکالت واحدهای بزرگ اقتصادی بویژه واردات

ر ساز و کات و تجار کارخانجات چینی مقصود با همکاری و همراهی سازمان صنعت  معدن  ،برای فعاالن بزرگ اقتصادی استان الف :

رف ده روز داکثر ظحت های اداری یجاد مزاحما نچگونگی فعال سازی کد اقتصادی و استفاده از ظرفیت انبارهای خاص بدو اجرایی 

  نمایند.پیشنهاد بیرخانه شورا به د

استانی در حوزه بیمه ای  کمک و مساعدت به توسعه فعالیت های کارخانجات  چینی مقصود و استفاده از ظرفیت هایبه منظور ب : 

برگزار  با محوریت اداره کل امور مالیاتی استان  چینی مقصودکارخانجات  نشستی بین مسئوالن محترم دو اداره کل و  مالیاتی  و

چینی کارخانجات 

مقصود ، سازمان صنعت 

 و معدن و تجارت

 
 
 

اداره کل مالیاتی  و اداره 

،  کل تامین اجتماعی

 مقصودکارخانجات چینی 

 روز 10

 

 

 

 

 

 روز 10
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  گردیده و مساعدت ها الزم برای تقسیط بدهی ها صورت پذیرد. 

 
 


