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 فارسگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

 35شماره نشست :
 :تاریخ جلسه

25/10/1398 

اعت س

 15:00:شروع

 

 17:30:ساعت خاتمه
 :حل نشستم

 استانداری فارس شهید قاضی سالن

 دستور جلسه

  

 خارج از دستور:

 ساخت کارگاه آموزشیبررسی درخواست هنرمندان سنگ تراش در خصوص دریافت تسهیالت و  -1

 1398آذر ماه  ارائه گزارش شاخص مدیران خرید ) شامخ( -2

 پیش از دستور:

 استان فارس یگذار هیسرما تیشاخص  امن  یبررسارائه گزارش 

 :دستور جلسه

 یکاربر رییتغ میتقو ونیسیشده توسط کم نییتع یها متیگذاران در خصوص ق هیمشکالت و معضالت سرما -1

 و باغات یزراع یاراض

موضوع  یینامه اجرا نییآ 5ماده  لیذ یاتیمال انیدؤم یحسابها یو مسدود فیمنجر به توق یحداقل بده نییتع -2

 میمستق اتیقانون مال 218ماده 
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 مصوبات

 استانی

مسئول  مصوبه دستور جلسه ردیف

 پیگیری

مهلت 

 پیگیری

گذاران در  هیمشکالت و معضالت سرما 1

شده توسط  نییتع یها متیخصوص ق

 یاراض یکاربر رییتغ میتقو ونیسیکم

 و باغات یزراع

 یشورا ارجاع موضوع به 

 استان دیاز تول تیحما یهماهنگ

دبیرخانه 

شورای 

گفتگوی دولت 

و بخش 

 خصوصی

 

 و فیمنجر به توق یحداقل بده نییتع 2

 یاتیمال انیدؤم یهاحساب یمسدود

موضوع  یینامه اجرا نییآ 5ماده  لیذ

 میمستق اتیقانون مال 218ماده 

ای با حضور مدیر تشکیل جلسه

 کل امور مالیاتی در اتاق بازرگانی 

 رخانهیدب

 یشورا

 دولت یگفتگو

و بخش 

 یخصوص

 

 

 ملی و فراگیر

 

مسئول  مصوبه دستور جلسه ردیف

 پیگیری

مهلت 

 پیگیری

گذاران در  هیمشکالت و معضالت سرما 1

شده توسط  نییتع یها متیخصوص ق

 یاراض یکاربر رییتغ میتقو ونیسیکم

 و باغات یزراع

ایجاد معافیت و کاهش   -1

های محدودیت برای زمین

تسهیل و  6تا  3کالس 

جهت تغییر به هر نوع 

کاربری جهت امکان رونق 

گذاری و های سرمایهطرح

ایجاد اشتغال در استان با 

عنایت به محدودیت 

شدید منابع آب و 

اقتصادی نبودن زمینهای 

مذکور جهت کشاورزی با 

های توجه به طرح

 فرادست

 

شورای 

گفتگوی دولت 

و بخش 

 خصوصی
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گذاران در  هیمشکالت و معضالت سرما 2

شده توسط  نییتع یها متیخصوص ق

 یاراض یکاربر رییتغ میتقو ونیسیکم

 و باغات یزراع

روز  متیق "عبارت  رییتغ  -2

 "به   "دیجد یبا کاربر نیزم

 تیبا عنا "نیمتعارف زم متیق

به موارد ذکر شده در قانون از 

 ،یکارشناس یهایجمله بررس

 متیبه شهرها، ق یکیو نزد یدور

 نیکتریمشابه در نزد یها یکاربر

 و ... یفاصله فرع

  

گذاران در  هیمشکالت و معضالت سرما 3

شده توسط  نییتع یها متیخصوص ق

 یاراض یکاربر رییتغ میتقو ونیسیکم

 و باغات یزراع

روز  متیق%80اصالح تعرفه  -3

 %80مذکور به  یو باغ ها یاراض

 رییارزش افزوده حاصله پس از تغ

 یکاربر
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 وضعیت حضور و غیاب جلسه

 دولت -الف

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 

نام و نام 

خانوادگی 

و  نماینده

 سمت

 آقای عنایت اهلل رحیمی 1
دولت و بخش   و رئیس شورای گفتگویاستاندار 

 خصوصی استان
  حاضر

 نماینده رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان حسن نوروزیآقای   2

لی آقای ع

رئیس  -طیبی

گروه امور 

اقتصادی 

 سازمان 

 نماینده مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان آقای بابک دایی  3

محمد رضا آقای 

معاون  -شهسوار

اقتصادی و 

مسئول اجرایی 

خدمات  مرکز

 سرمایه گذاری

  حاضر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رئیس حمید رضا ایزدی  آقای  4

   حاضر مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان آقای سهراب مختاری  5

 نماینده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آقای محمد مهدی قاسمی  6

 -آقای باصری

مدیر کل امور 

 اراضی استان 

  حاضر استان یهابانک هماهنگی دبیر کمیسیون آقای کریم ریگی زادگان  7

 شورای اسالمیمجلس  -ب
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نام و نام خانوادگی 

 نماینده 

 وضعیت حضور 

 

 ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت 

 1 آقای مسعود رضایی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی --- 

 2 آقای بهرام پارسایی یاسالم یدر مجلس شورا رازیمردم ش ندهینما ---

 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

 --- --- اناست دادگستریکل  رئیس آقای سید کاظم موسوی  1

 --- ---- استان مرکز دادستان آقای حیدر آسیابی  2

 تعاونی و خصوصی -د

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام خانوادگی نام و 

 نماینده

1 
 آقای جمال رازقی جهرمی 

 

و  کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، رئیس اتاق

 ی استاندبیر شورای گفتگو
 حاضر

 

 نماینده استان تعاون اتاق رئیس آقای سید محمد باقر دبیری  2

 -آقای حامد قطعی

رئیس کمیسیون صنعت 

 اتاق تعاون

 نماینده استان مرکز اصناف اتاقرئیس  محمود هاشمی سید آقای 3

 -آقای ناصر مهرتاش

س اتاق اصناف یب رئینا

 مرکز استان
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 خصوصی( و تعاونی های تشکل رؤسای یا تعاونی و خصوصی برتر های شرکت عامل )مدیران

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 وضعیت حضور

)حاضر/ غایب/ 

 نماینده(

نام و نام 

خانوادگی 

 نماینده

 حمیدیان محمدصادقآقای  1
فارس و  استان صنایع مدیران انجمن رئیس

 رئیس هیات مدیره شرکت پارس حدید
 حاضر

 

 راهدار یلدا خانم 2
و مدیر عامل  کانون زنان بازرگان استان سئیر

  گروه صنعت و مدیریت ایرافا
 حاضر

 

 ابوقداره عباس آقای 3
و مدیر عامل  گاز و نفت کنسرسیوم رئیس

 شرکت فوالد پایه
 حاضر

 

 سهراب شرفی آقای  4

رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت استان 

فارس و مدیر عامل مجموعه سالمت گستر 

 نیایش

 حاضر

 

  حاضر رئیس انجمن غالت استان فارس ن طلعتیآقای محمد حس  5

 آقای محمد غیثی  6
رئیس انجمن کارخانجات سیمان استان فارس 

 مدیر شرکت سیمان دارابو 
 حاضر

 

  غایب مدیر عامل شرکت فاتح صنعت کیمیا محمد علی فاطمی سید آقای  7

  حاضر جاودان فرهنگ رئیس خانه طباطبایی امین آقای  8

 شهرداری و شوراها -هـ

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

  غایب شهر شیراز شهردار آقای حیدر اسکندرپور  1

  غایب شورای اسالمی استان فارسرئیس  خرمیعلی  آقای   2
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 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و

 ین:مدعو

 حضور تیوضع سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 حاضر استانداریاقتصادی  هماهنگی امور ست معاونتسرپر آقای ظفر افشون 1

 آقای امیر حسین جمشیدی 2
مدیر کل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک 

 استانداری
 حاضر

 حاضر معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آقای محمود رضایی 3

 حاضر استانداری گذاری سرمایه از حمایت و جذب کل  دفتر مدیر فوالدفر هاله خانم  4

 حاضر مدیر کل حفاظت محیط زیست استان آقای حمید ظهرابی 5

 حاضر مدیر کل راه و شهر سازی استان آقای جعفر زاهدی 6

 حاضر رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آقای مرتضی سیف زاده 7

 یزدیان نآقای محمد حس 8
رئیس گروه پایش محیط زیست و توسعه پایدار دفتر فنی 

 استانداری
 حاضر

 حاضر معاون دفتر سرمایه گذاری استانداری  قائدیآقای عباس  9

 حاضر انداریتکارشناس دفتر سرمایه گذاری اس آقای مصطفی احمدی پور 10

 سایر مراجع و دستگاه ها
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 مشروح  مذاکرات

 اهللنایتعبه ریاست آقای دکتر 25/10/1398در تاریخ  استان فارس جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پنجمینو  سی

 برگزار گردید.بخش خصوصی فعالین های دولتی و و با حضور مدیران دستگاهرحیمی، استاندار محترم 

 خارج از دستور:

ای استان فارس و با حضور جمعی از حرفهو جلسات برگزار شده با آموزش فنی  اشاره بهدر ابتدای جلسه آقای مهندس رازقی با  -1

تراشی، به عدم وجود تشکل یا گروهی در جهت حمایت از این هنرمندان اشاره نمودند و خواستار ن رسته سنگ تراشی و پیکر هنرمندا

 اشتن هنرهای کهن و آموزش و ترویج آن را دارند شدند. همچنیندپیگیری امور مرتبط با هنرمندانی از این دست که قصد زنده نگه 

ی استاندار یامور اقتصاد یمعاونت هماهنگرخواست آقای محمد جواد شبیه، مقرر گردید موضوع از طرف در ادامه این بحث، پیرو د

 پیگیری گردد.

پرداختند و به موارد ذیل اشاره  1398مهندس رازقی به ارائه گزارش شاخص مدیران خرید آذر ماه آقای در خارج از دستور دوم،  -2

 گردید:

  اقتصادی از جمله خدمات، ساختمان و های بخش صنعت، رکود موجود در سایر بخشعلی رغم بهبود وضعیت تولید در

 و همچنین حرکت پر شتاب افزایش  قرارگیرد صاد تا آذر ماه نیز در حالت رکودخرده فروشی موجب شده تا وضعیت کل اقت

 بهبود وضعیت کل اقتصاد را دچار تواند روندو به تبع آن افزایش قیمت محصوالت و خدمات تولیدی نیز میقیمت مواد اولیه 

 مخاطره نماید.

 هار ت در چعپر قدرت شامخ صن ل دهنده شامخ کل آذر ماه نشان از بهبود نسبتاًهای تشکیلفهافزایش مقدار دسته جمعی مؤ

و به رتواند روند مت محصوالت تولیدی میمواد اولیه و به تبع آن افزایش قیافزایش قیمت ماه گذشته است. در صورتی که 

 رشد بخش صنعت را دچار مخاطره نماید.

 پیش از دستور:

 د.پرداختن استان فارس یگذار هیسرما تیشاخص  امن  یبررس راهدار به ارائه گزارشی در خصوص در پیش از دستور خانم دکتر

 ها باعث خروج حجم میبعد از شروع مجدد تحر ژهیبه و یاقتصاد یرهایدر متغ دیوجود نوسانات شدشاره به اینکه اراهدار با دکتر 

 یهاپژوهش مرکزبه گزارش ه است، در کشور شد یبخش خصوص یگذار هیها از کشور و کاهش حجم سرماهیاز سرما یادیز

 21)یشیمایپ یلفه هاؤدر کشور با استفاده از م یگذار هیسرما تی، اقدام به محاسبه شاخص امن1396از زمستان  که مجلس

 هایلفهاشاره نمودند و به توضیح مؤ ها نموده استاستان یگذارهیموثر در سرما یلفه هاؤلفه(، نماگرها و مؤم 17)یو آمار لفه(ؤم

 مایشی و پی روند تغییرات مؤلفه های آماریگذاری و های آماری پایش امنیت سرمایهلفهپایش امنیت سرمایه گذاری و مؤپیمایشی 
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پرداختند. ایشان در ادامه به توضیح شاخص  1398فصل منتهی به بهار  6امنیت سرمایه گذاری طی   یشاخص ملی و استان

NEET  هستند و نه به کسب مهارت مشغولند لیاست که نه در حال تحص یرشاغلیساله غ 15-24سهم جوانان  انگریبکه 

وان یکی از موارد مثبت به عنکاهش انواع مجوزهای کشور  روند پرداختند و با ارائه گزارش از وضعیت انواع مجوزهای کشور، از

 ت مقررات زدایی نام بردند.أفعالیت هی

 میتقو ونیسیشده توسط کم نییتع یها متیگذاران در خصوص ق هیمشکالت و معضالت سرما دستور جلسه اول:

 .و باغات یزراع یاراض یکاربر رییتغ

که در  و باغها یزراع یاراض یقانون حفظ کاربر یاصالح 2ماده شاره به ابا آقای دکتر حمیدیان در خصوص دستور جلسه اول  

 نیبابت عوارض از مالک یکاربر رییپس از تغ نیمذکور با احتساب ارزش زم یباغ ها و یروز اراض متی( ق%80هشتاد درصد )آن 

دریافت این مبلغ نه تنها فرآیند سرمایه گذاری را ، به این نکته اشاره نمودند که گرددیم زیکل کشور وار یداروصول و به خزانه 

در  راتخاذ تصمیم کارشناسان کمیسیون تقویم تغییر کاربری اراضی مذکوگرداند، در مواردی نیز به دلیل با مشکل مواجه می

این  نموده وهای عرف، سازمان بازرسی اقدام به تشکیل پرونده برای کارشناسان کمیسیون جهت تعیین قیمت بر اساس قیمت

 امر نیز موجب استعفای اعضای کمیسیون گردیده است.

 اردی را به شرح ذیل ارائه نمودند:در ادامه آقای یزدیان با ارائه توضیحاتی در خصوص این موضوع، مو

زراعی  تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضیقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها،  1اصالحی ماده  1بر اساس تبصره 

مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و و باغ ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، 

باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می

اصالحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در مواردی که به اراضی زراعی  2ماده  بر اساسو  گردد، می باشدتشکیل می

باغ های مذکور با احتساب  ( قیمت روز اراضی و%80و باغ ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده شود، هشتاد درصد )

ی . لذا این سالها معضالتگرددداری کل کشور واریز میخزانه  ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به

ان تخفیف و تقسیط شوند، از جمله نحوه قیمت گذاری، عدم امکم مدیران با آن مواجه میسرمایه گذاران و ه هم وجود داشته که

دستورالعمل قانون مذکور و عدم لحاظ قیمت تعیین شده. همچنین ایرادات شکلی از جمله نادیده گرفتن قیمت اولیه زمین در 

ین همچنگردد. نوع و کالسه خاک زمین درخواستی از جمله مواردی است که باعث ایجاد خلل در فرآیند تغییر کاربری می نمودن

ی از شبخهای هادی روستایی در غالب بازنگری از این عوارض معافند، در بعضی شهرها و روستاها با توجه به اینکه الحاق به طرح

نماید. آقای یزدیان در ادامه به های اضافه شده به طرح های نامبرده خارج از طرح بوده و مشکالت ارزیابی قیمتی ایجاد میزمین

تعیین قیمت توسط کمیسیون تقویم تغییر کاربری اشاره و بیان نمودن های مشکل اساسی و ورود سازمان بازرسی به پرونده
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ایی ی قضهااختالف قیمت ما بین قیمت کارشناسی و قیمت روز اراضی پس از تغییر کاربری، پروندهسازمان بازرسی به دلیل 

ن اشاره نمودند، استناد قیمت کارشناسی به استعالم از مشکالت دیگری که ایشان به آ جهت اعضای کمیسیون مفتوح نموده است.

کمتر از قیمت متعارف و همچنین عدم امکان پیگیری و مسئولیت های کاذب و و شائبه قیمتهای مشاور امالک قیمت از بنگاه

 در این نوع استعالم اشاره نمودند.

 ها بر اساس کمیسیون تقویم امالکعنوان پیشنهاد عملیاتی، ارزیابی قیمت زمین آقای هاشمی، مدیر کل امور مالیاتی استان به

ها و امالک داخل حریم شهری، که به دلیل استناد این قانون به زمین های مستقیم را پیشنهاد نمودندقانون مالیات 64ذیل ماده 

 استناد شناخته شد.غیر قابل 

ط توسهای نظارتی ر محترم با اشاره به اینکه در این موضوع، دو ایراد اساسی عدم توجیه دستگاهآقای دکتر رحیمی، استاندا

به مواردی از جمله؛ معافیت عوارض  وجود دارد،های نظارتی دستگاهکمیسیون تقویم امور اراضی و عدم شفافیت موضوع جهت 

هایی از صنایع گردشگری و صدور بخشنامه در تفکیک های صنایع تبدیلی و کشاورزی، معافیت جهت بخشجهت تغییر کاربری

که تجدید نظر ی مصوب اههای الحاقی به طرحزمین عدم شمولیت قانون مذکور جهت گری،ر زیر مجموعه گردشصنایع مورد نظ

دی یا طرح جامع هایی که در آن طرح هاتغییر کاربری جهت زمین لحاظاند و عدم ها الحاق شدهاند و اراضی به طرحگردیده

جه ومکرر این تغییرات و اضافه شدن محیط شهری با تاند و از نقص قانون در عدم لحاظ نمودن مصوب گردیده است اشاره نموده

سازی، پیشنهاد نمودند قانون  اره به لحاظ نمودن این مهم در قانون شورای عالی شهرشابه افزایش جمعیت اشاره نمودند و با 

در انتها نیز آقای استاندار مصوب نمودند نشستی با حضور رئیس  .شورای عالی شهر سازی به قانون فوق الحاق گردد

فاف سازی موضوع صورت اتاق بازرگانی در خصوص پیگیری و شرئیس ی و سازمان بازرسی، مدیر کل امور اراض

 پذیرد.

فرآیند تغییر کاربری در شهرها و قیمت گذاری بر آقای رضایی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری نیز با اشاره به اینکه 

نهاد پیش را قیمت گذاری کمیسیون تقویمگردد، پیشنهاد لحاظ نمودن ارزش افزوده در اساس ارزش افزوده ایجاد شده محاسبه می

 نمودند.

ه که با رائدر انتها آقای دکتر حمیدیان پیشنهاداتی جهت ارائه به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق ایران ا

 :ستور استاندار محترم مصوب گردیدد
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جهت تغییر به هر نوع کاربری جهت امکان رونق و تسهیل  6تا  3ایجاد معافیت و کاهش  محدودیت برای زمینهای کالس  -1

گذاری و ایجاد اشتغال در استان با عنایت به محدودیت شدید منابع آب و اقتصادی نبودن زمینهای مذکور جهت های سرمایهطرح

 های فرادستکشاورزی با توجه به طرح

با عنایت به موارد ذکر شده در قانون از جمله  "مینقیمت متعارف ز "به   "قیمت روز زمین با کاربری جدید "تغییر عبارت   -2

 کاربری های مشابه در نزدیکترین فاصله فرعی و ...بررسیهای کارشناسی، دوری و نزدیکی به شهرها، قیمت 

 ارزش افزوده حاصله پس از تغییر کاربری  %80قیمت روز اراضی و باغ های مذکور به  %80اصالح تعرفه  -3

نامه  نییآ 5ماده  لیذ یاتیمال انیدؤم یحسابها یو مسدود فیمنجر به توق یحداقل بده نییتعدستور جلسه دوم: 

 میمستق اتیقانون مال 218موضوع ماده  ییاجرا

دارد: هرگاه مؤدی پس از ق.م.م که اشعار می 218آیین نامه اجرایی موضوع ماده  5به استناد ماده ره به اینکه آقای تابنده با اشا

اجرایی ظرف یک ماه مقرر، کلیه بدهی خود را پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را ندهد معادل کلیه بدهی او اعم ابالغ برگ 

از اصل و جرایم متعلقه به اضافه ده درصد کل بدهی از انقد و اسهل اموال مؤدی بازداشت خواهد شد. صدور دستور توقیف و 

بود. هرگاه اموال منقول مؤدی تکافوی بدهی او را ننماید یا به اموال منقول  دستور اجرای آن به عهده مسئول اجرائیات خواهد

نامه بازداشت خواهد شد... و با اشاره به اینکه برابر نص وی دسترسی نباشد از اموال غیرمنقول او به ترتیب مقرر در همین آیین

دیان ذکر نگردیده است.بطوریکه حسابهای اب مؤانونی جهت توقیف و مسدودی حسصریح قانون، در این موارد هیچگونه نصاب ق

که  و همچنین با توجه به ارقام متنابهی بدهکاران مالیاتی با اقالم کمتر از ده میلیون ریالی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است

 نمودندپیشنهاد رود و کاهش ارزش پول ملی طی سنوات اخیر و رعایت عدالت مالیاتی، در مراودات اقتصادی جاری بکار می

حساب بانکی فعاالن اقتصادی اشخاص حقیقی الزاما از حداقل صد میلیون تومان و اشخاص حقوقی الزاما  از ارقام بیشتر از پنج 

 میلیارد تومان مسدود گردد.

 از بابت عدم توان سازمان امور مالیاتی در دریافت ملیاتی نمودن این پیشنهادعغیر به  با توجه به پیشنهاد ارائه شده،آقای هاشمی، 

بدهی موجود تومان میلیارد  2200صویب آن اشاره نمودند. ایشان همچنین به مبلغ و بروز مشکالت عدیده پس از تمعوقات خود 

دیان دم تمکین مؤیجاد فرار مالیاتی و عادر واحد اجرائیات سازمان اشاره نمودند و عملیاتی نمودن این موضوع را راهی جهت 

 مالیاتی در پرداخت مالیات دانستند.
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مالی ن به دلیل عدم تمکاز نظر علم حقوق بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات آقای دکتر حمیدیان نیز به تمایز قانونی 

 دیانی که مالیات آنها شناسایی ولی قادر به پرداختدهند و مؤدیان مالیاتی که فرار مالیاتی انجام میاشاره نمودند و تفکیک بین مؤ

 را الزم دانستند.آن نیستند 

هروندی های شرود و با توجه به پرداخت هزینهمی درآمد کسب تنوع با اشاره به اینکه کشور به سمت نیز دکتر رحیمی، استاندار محترم

س صنوف و مشاغل را به عنوان مالیات و تقسیم بندی آن بر اسااجتناب ناپذیر بودن پرداخت به دولت منتخب در جهت اداره کشور،

د که ایشان همچنین به این نکته اشاره نمودنزیر بنای اقتصادی نام برده و تکلیف را با پرداخت مالیات، مگر در مواقع استثنا دانستند. 

مصوب نمودند موضوع مذکور در نبوده و وانی ندارد، امکانپذیر های عمومی دولت و بودجه همختنظیم یک قاعده که با سیاست

ای  با حضور مدیر کل امور مالیاتی و رئیس اتاق بازرگانی بررسی و نتیجه در جلسه آینده شورای گفتگو مطرح جلسه

 ایشان همچنین با اشاره به اینکه در شرایط اقتصادی حال حاضر، انتظار افزایش درآمد مالیاتی نیست و باید در جهت ثابت و گردد.

 های جدید کسب درآمد از شرکتهای جدید را ارائه نمودند.پایدار نگه داشتن اشتغال و تولید موجود پیش رفت، راهکار کشف راه

ا های کاری آنهدیان مسدود و تلفنجرائیات امور مالیاتی، حسابهای مؤدر بیشتر موارد ادر ادامه آقای مهندس رازقی با اشاره به اینکه 

ارسال و پس از ترتیب اثر ندادن مؤدیان، دیان مور، اخطارهایی دال بر بدهی به مؤپیشنهاد نمودند قبل انجام این انیز قطع میگردد، 

 ها صورت پذیرد.د مسدودی حسابها و تلفنفرآین

 

 


