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ش�وراي رقابت با صدور اطالعيه ش�ماره3 
درب�اره »ب�ازار خ�ودرو« ضم�ن تصويب 
دس�تورالعمل تنظي�م قيم�ت خ�ودروي 
س�واري، ب�ه مداخله ه�اي ش�وراي  عالي 
بورس و پاس�كاري هاي دو وزارت »صمت« 
و »اقتص�اد« خ�ط بط�الن كش�يد و اعالم 
كرد ثبت ن�ام و ف�روش خودروي س�واري 
صرفًا از طريق س�امانه يكپارچ�ه فروش و 
در چارچوب مصوب ش�ورا انجام شود. اين 
س�امانه كه ابتداي س�ال جاري ب�ه منظور 
»جلوگيري از داللي و س�وداگري يك عده 
خاص« و »رس�يدن خودروهاي توليدي به 
 دس�ت خريداران واقعي« ايجاد شده بود، 
در اقدامي قابل تأمل در بحبوحه استيضاح 
وزير صمت كنار گذاش�ته ش�د، حال بايد 
فعاليت آن بعد از تحميل هزينه هاي سنگين 
و سرگرداني چندين ماهه از سر گرفته شود. 
شوراي رقابت در اين اطالعيه تأكيد كرده است: 
پيرو اطالعيه هاي قبلي و با عنايت به تشخيص 
انحصار در بازار خودرو توسط شوراي رقابت كه 
بر اساس باال بودن شاخص هاي تمركز، تقاضاي 
انباشته در بازار، محدوديت يا ممنوعيت واردات 
طي سال هاي اخير، پايين بودن قدرت انتخاب 
مصرف كنندگان و همچنين برخي از قوانين و 
مقررات غيرضرور و بعضاً زائد و سياس��ت هاي 
ناكارآمد در طرف تقاضا و طرف عرضه خودرو 
ش��كل گرفته است، ش��وراي رقابت به استناد 
بند۵ ماده۵۸ قانون اجراي سياست هاي كلي 
اصل۴۴ قانون اساس��ي در جلسه۵۴۳ مورخ 
11بهم��ن1۴01 با اخ��ذ نظرات مش��ورتي و 

پيشنهادات در كارگروه خودرو، دستورالعمل 
تنظيم قيمت خ��ودروي س��واري را تصويب 
نمود. در اين راس��تا به منظ��ور تبيين هر چه 
بهتر مباني دس��تورالعمل مصوب، موارد ذيل 

اعالم مي شود:
1- ش��وراي رقابت بر اين باور اس��ت كه تعادل 
در بازار خ��ودرو از طريق ايج��اد فضاي رقابتي 
ش��كل مي گيرد، لذا مس��لم اس��ت كه بايد از 
قيمت گذاري دس��توري خصوصاً در ش��رايط 
تورمي و افزايش هزينه هاي توليد پرهيز شود تا 
آسيبي به توليد كنندگان نرسد. همچنين براي 
حفظ منافع مصرف كنندگان، تسهيل واردات 
خودرو ب��راي رقابتي ش��دن قيمت ها ضرورت 
دارد، به اين معني ك��ه منافع توليد كنندگان و 
مصرف كنندگان همزمان مورد توجه ش��وراي 
رقابت است، لذا در دستورالعمل حاضر منافع هر 

دو طرف مدنظر است. 
۲- دس��تورالعمل مصوب در جلسه۵۴۳ مورخ 
11بهم��ن1۴01 در ابت��دا و صرفاً ب��راي گذار 
از دوران فعل��ي به دنبال واقع��ي كردن قيمت 
محص��والت تولي��دي ب��ر اس��اس هزينه هاي 
تمام شده توليد و مالحظه سود عادله و تقويت 
طرف عرضه و همچنين مديريت تقاضا به منظور 
ايجاد تع��ادل در بازار ب��وده و در مرحله بعد به 
دنبال نهادينه كردن رقابت در صنعت خودرو و 

رفع انحصارات در بازار است. 
۳- در چارچ��وب دس��توالعمل فوق الذك��ر، 
خودروه��اي س��واري توليد داخل بر اس��اس 
ترازيابي )benchmarking( با حداقل س��ه 
خودروي خارجي مقايس��ه و بر اساس شاخص 

رقابت پذيري در س��طوح A ت��ا G رتبه بندي 
خواهند شد. در اين راس��تا و به منظور دقت در 
انتخاب خودروهاي مشابه خارجي و رتبه بندي 
خودروهاي داخلي از ت��وان  و ظرفيت نهادهاي 

معتبر داخلي و خارجي استفاده خواهد شد. 
۴- رتبه بن��دي انجام ش��ده به مفه��وم درجه 
رقابت پذيري خودروهاي داخلي بوده و مبناي 
تنظيم قيمت توسط شوراي رقابت خواهد بود، 
به اين نحو كه خودروهايي با درجه رقابت پذيري 
باالتر، مي توانند مش��مول افزايش قيمت وفق 
دستورالعمل اين ش��ورا باشند، اما خودروهايي 
كه درجه رقابت پذيري پايين دارند تا يك سال 
فرصت ارتق��اي درجه رقابت پذي��ري خواهند 
داشت كه در صورت عدم تحقق آن، بايد با همان 

قيمت دوره قبل، فروش انجام دهند. 
۵- در چارچوب دستورالعمل مصوب، واردات 
خودروي س��واري براي كمك ب��ه تنظيم بازار 
خودرو و ارتقای رقابت پذيري محصوالت داخلي 
ضروري اس��ت و بايد تمامی مقررات و ضوابط 
مربوط به واردات خودرو در راس��تاي تس��هيل 

واردات، اصالح و واردات خودرو تسريع شود.  
۶- با توجه به ضرورت تسهيل دسترسي عموم 
مصرف كنندگان واقعي به ب��ازار خودرو، مقرر 
شده اس��ت ثبت نام و فروش خودروي سواري 
صرفاً از طريق س��امانه يكپارچه ف��روش و در 
چارچوب مصوب شورا انجام شود. الزم به ذكر 
اس��ت وضعيت بازار خودرو به صورت مس��تمر 
توسط كارگروه خودرو پايش و حسب ضرورت 
تغييرات الزم در سازوكار عرضه و فروش خودرو 

در شوراي رقابت تصويب و اعمال خواهد شد. 

۷- اميد اس��ت با تداوم حمايت از سياست هاي 
اتخاذشده و ايجاد تعادل پايدار در بازار خودرو، 
ش��اهد خروج از انحصار در اين ب��ازار و ارتقای 
ش��اخص هاي رقابت پذيري صنع��ت خودرو و 
آزادس��ازي كامل بازار خودرو در طرف عرضه و 

تقاضا باشيم. 
به گزارش »جوان«، وزارت صمت ارديبهشت ماه 
سال جاري در اطالعيه اي اعالم كرده بود   اكنون 
تنها برخي خودروسازها آن  هم به  صورت موازي 
اقدام به فروش خ��ودرو از طريق قرعه كش��ي 
مي كنند كه ضمن ش��فاف ش��دن روند فروش 
خودروي آنها، ساير خودروسازها نيز مكلف به 
عرضه خودرو از طريق »سامانه فروش يكپارچه 
خودرو« مي ش��وند. اصالح س��اختار يك رويه 
صنعتي آن  هم در موضوعي مانند توليد خودرو، 
فرايندي يك ش��به ي��ا يك ماهه نيس��ت، بلكه 
روندي حداقل ميان مدت و نيازمند برنامه ريزي، 
تأمين قطعات و آمادگي خط توليد براي افزايش 
توليد است، اگرچه با توجه به حساس بودن اين 
موضوع برنامه ريزي براي انجام آن در كوتاه ترين 
مدت زمان انجام  شده اس��ت، اما باز هم روندي 

زمانبر خواهد داشت. 
طبق اع��الم وزارت صمت، از آنج��ا كه حذف 
قرعه كشي فروش خودرو تا نهايي شدن تكميل 
اصالح ساختار، چند ماه زمان خواهد برد، مقرر 
شد در همين مدت محدود نيز روند قرعه كشي 
خودرو اصالح  و ش��فاف تر و عادالنه تر شود تا از 
داللي و س��وداگري يك عده خاص جلوگيري 
شود و خودروهاي توليدي به  دست خريداران 
واقعي برس��د. تأكيد مي ش��ود افزاي��ش توليد 
خودرو، راهبرد اصلي وزارت صمت اس��ت، اما 
شفاف س��ازي عرضه خودرو )چه قرعه كش��ي 
و چه غيرقرعه كشي( مس��ير ديگري است كه 
بايد همه خودروس��ازان آن را انج��ام دهند، به 
عبارتي شفاف سازي روند عرضه خودرو موضوع 
ديگري اس��ت كه س��بب تضييع نشدن حقوق 
مصرف كننده مي ش��ود، بنابراين وزارت صمت 
وظيفه خود مي داند نس��بت ب��ه اجراي عرضه 

شفاف خودرو اقدام كند. 
طبق اع��الم وزارت صمت بديهي اس��ت مردم 
از عرضه غيرش��فاف خودرو ناراضي هس��تند 
و عرضه فعلي آن منجر ش��ده اس��ت در عمل 
واسطه ها و سوداگران باعث تالطم بازار شوند، 
بنابراين هدف از دس��تور ابالغ شده به سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، تنها 
جلوگيري از تضييع حقوق مردم در همين مدت 
محدود ادامه روند قرعه كش��ي فروش خودرو و 
حفظ حقوق خريداران واقعي اس��ت و بالطبع 

فرايند قرعه كشي به  تدريج حذف خواهد شد. 
ب��ه گ��زارش »ج��وان«، س��ازمان حماي��ت 
مصرف كنن��دگان و توليدكنن��دگان متول��ي 
سامانه يكپارچه فروش خودرو بود و سه مرحله 
نيز اقدام به برگزاري قرعه كشي كرد ولي فشار 
گروه هاي ذي نفع مانع از ادامه اين روند ش��د. 
حال بايد منتظر ماند و دي��د كه زور ذي نفعان 

خواهد چربيد يا حاميان حقوق مردم.
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جلس�ه پاياني و 
اختتاميه نهمين    خبر

اجالس كميسيون مشترك همكاري هاي ايران 
و زيمبابوه ب�ا حضور وزي�ر كار، تع�اون و رفاه 
اجتماعي ايران به عنوان رئيس ايراني اجالس و 
وزير امورخارجه و تجارت بين الملل زيمبابوه به 
عنوان رئيس زيمبابوه اي اجالس برگزار ش�د. 

ب��ه گفت��ه حام��د ف��روزان، مدي��ر كل امور 
بين الملل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
اين اجالس بع��د از يك وقفه ح��دوداً هفت، 
هش��ت س��اله برگزار مي شود. متأس��فانه در 
سال هاي گذشته توجه كمي به توسعه روابط 
با آفريقا داشته ايم اما در دولت جديد، توسعه 
روابط جمهوري اسالمي ايران با آفريقا مورد 

توجه قرار گرفته است، به طوري كه زيمبابوه 
از جمله كش��ور هاي مقص��د صادراتي ايران 
محسوب مي شود و طبعاً اگر بتوانيم با استفاده 
از فرصتي كه اين اجالس براي مان ايجاد كرده 
است و البته فرصت هاي پيراموني ديگر، سهم 
اقتص��ادي خودمان را افزاي��ش بدهيم، قطعاً 

براي مان مؤثر خواهد بود. 

به گفته اين مقام مس��ئول، تراز تجاري ايران و 
زيمبابوه منفي اس��ت در حالي كه فرصت هاي 
متعددي وجود دارد. يكي از اين زمينه ها حوزه 
دارو است كه زيمبابوه نيز به آن نياز دارد و ايران 
مي تواند از اين فرصت اس��تفاده كند. همچنين 
حوزه معدن از ديگر ظرفيت هايي است كه بايد 

مورد توجه قرار گيرد.

برگزاري كميسيون مشترك ايران- زيمبابوه بعد از ۸ سال

 صادرات محصوالت زراعي
برنامه محور مي شود 

 معاون وزير جهاد: از سال آينده هر تاجر 
يا شركتي كه مي خواهد محصولي را به هر كجاي دنيا 

 صادر كند، از قبل بايد برنامه ريزي داشته باشد 
و به صورت كشاورزي قراردادي محصول خود را 
سفارش دهد تا بر اساس آن صادرات انجام شود

فراواني يا كمبود در توليد س�يب زميني، پي�از و گوجه فرنگي در 
طول س�ال به يكي از چالش ه�اي اصلي وزارت جهاد كش�اورزي 

تبديل شده است. 
معاون زراعت وزير جهادكشاورزي از برنامه محور شدن صادرات خبر 
مي دهد و مي گويد: از س��ال آينده هر تاجر يا ش��ركتي كه مي خواهد 
محصولي را به هر كج��اي دنيا صادر كن��د، بايد از قب��ل برنامه ريزي 
داشته باشد و به صورت كشاورزي قراردادي محصول مورد نظر توليد 
و بر اساس توليد صادرات انجام ش��ود تا تجربه گراني قيمت پياز يا هر 
محصول زراعي ديگري تكرار نش��ود. وزارت جهادكشاورزي در دولت 
سيزدهم با اجراي طرح اصالح الگوي كش��ت تالش مي كند توليدات 

محصوالت زراعي اعم از سبزي و صيفي را ساماندهي كند. 
مش��كالت مربوط به كمبود ي��ا فراوان��ي محصوالت زراع��ي به ويژه 

سيب زمينی، پياز و گوجه فرنگي هر ساله تكرار مي شود. 
در سال هاي 1۳99 و 1۴00 به دليل ممنوعيتي كه دولت عراق براي 
پياز ايران وضع كرد، اين محصول در داخل كشور فراوان و زير قيمت 
تمام شده به فروش رسيد، اما برخالف سال هاي گذشته با افزايش نرخ 
ارز و آزادس��ازي صادرات قيمت پياز در داخل كشور به ۳۵ هزار تومان 
رس��يده اس��ت، به طوري كه حتي تعيين تعرف��ه 1۸0 درصدي براي 
صادرات اين محصول نيز مانع رشد قيمت آن نشد. معاون زراعت وزير 
جهاد كشاورزي در نشست خبري خود در پاسخ به اين سؤال كه چرا 
قيمت پياز افزايشي شده است؟ مي گويد: يكي از مشكالتي كه در توليد 
محصوالت كشاورزي داريم ، بحث صادرات است. طبق قانون مجاز به 
جلوگيري از صادرات نيس��تيم و بايد اجازه دهيم صادرات انجام شود. 
وقتي قيمت ارز افزايش مي يابد، محصوالت كشاورزي با قيمت بااليي 
صادر مي شود و قيمت داخلي نيز دچار نوسان مي شود. سال هايي نيز 
داشتيم كه صادرات انجام نشد و محصوالت روي دست كشاورز ماند. 

وي مي افزايد: به دنبال اين هستيم صادرات را برنامه محور كنيم تا هر 
تاجر يا شركتي كه مي خواهد محصولي را به هر كجاي دنيا صادر كند، از 
قبل برنامه ريزي داشته باشد و به صورت كشاورزي قراردادي محصوالت 

خود را سفارش دهد تا توليد و بر اساس آن صادرات انجام شود. 
معاون امور زراعت وزارت جهادكش��اورزي تأكي��د مي كند: در قانون 
صادرات و واردات چنانچه كمبودي داشته باشيم، قانون به دولت اجازه 
داده است واردات انجام شود كه در حال حاضر مقداري پياز وارد كشور 
شده و در بندر جاسك است و پس از بررسي سالمت و كيفيت آن وارد 
كشور خواهد شد. در شهريور، مهر و آبان پياز زيادي صادر شد كه البته 
ارزآوري خوبي براي كشور داش��ت. مهاجر درباره موانع اجراي الگوي 
كشت مي گويد: زماني كه به كشاورز مي گوييم فالن محصول را نكارد 
و محصول ديگري بكارد، بايد ضرر و زي��ان احتمالي يا كاهش درآمد 

كشاورز را پرداخت كنيم. 
وي در پاسخ به اينكه قرار است چه حمايتي از كشاورزاني كه اين طرح را انجام 
مي دهند، انجام پذيرد، مي افزايد: قرار است مشوق هايي به مجريان الگوي 
كش��ت پرداخت ش��ود، وزارت نيرو به افرادي كه اين طرح را اجرا مي كنند 
۵0 درصد تخفيف آب بها مي دهد. عالوه بر آن به مجريان طرح، تس��هيالت 
و نيز ادوات كشاورزي داده مي ش��ود و همچنين يكپارچه سازي اراضي هم 
براي اين گونه افراد در اولويت قرار مي گيرد. معاون امور زراعت وزارت جهاد 
كشاورزي درباره طرح جهش توليد در ديم زارها هم تأكيد مي كند: اين طرح 
با همكاري ستاد اجراي فرمان امام)ره( انجام مي شود. هدف افزايش عملكرد 
در واحد سطح است. در حال حاضر ۷ الي ۸ميليون هكتار كشت ديم وجود 
دارد كه افزايش عملكرد، توليد كشور را افزايش خواهد داد. آموزش، ترويج و 

ارائه ادوات كشاورزي هم از جمله حمايت ها در اين طرح است. 
   عرضه كود اوره در بورس مانع توليد كاالهاي اساسي 

مهاجر در پاسخ به اينكه قرار است كود شيميايي در بورس كاال عرضه 
شود، آيا اين كار مانعي براي توليدات كشاورزي نيست؟ مي گويد: در 
اليحه بودجه قرار شده است عرضه كود اوره در بورس انجام شود. اين 
كار باعث باال رفتن قيمت و به عبارتي آزاد سازي قيمت كود خواهد شد 
و مشكالتي را براي توليد كاالهاي اساسي و برنامه هاي خودكفايي دولت 
به همراه خواهد داشت، البته تالش مي كنيم با كمك نمايندگان مجلس 
اين بند از اليحه بودجه حذف ش��ود. وي در ادامه خرد بودن اراضي را 
مانع اصلي توليدات كشاورزي عنوان كرد و گفت: ۷0 درصد كشاورزان 
زير پنج  هكتار زمين دارند و قانون ارث عامل بزرگي براي خرد ش��دن 
اراضي است. طي شش دهه گذشته اراضي در اروپا اتفاقاً بزرگ تر، اما در 

كشور ما بسيار خردتر شده است.

بهنازقاسمي بهنازقاسمي

  گزارش   یک

 منظور: عقاب هاي فرار مالياتي را
 شكار مي كنيم

 گنجشك ها كه جاي خود دارند!
يك فرار مالياتي بزرگ با رقم 1200ميليارد تومان 

داريم كه اين فرد 24شركت دارد و ۵هزار روز است 
يك ريال هم ماليات نپرداخته است

رئيس س�ازمان امور مالياتي با تأكي�د بر اينكه كار ما شناس�ايي 
فراره�اي ماليات�ي دانه درش�ت اس�ت و عقاب هايي را ك�ه فرار 
مالياتي دارند، شكار مي كنيم، گنجش�ك ها كه جاي خود دارند، 
گفت: اخيراً ش�ركتي را شناس�ايي كرديم ك�ه  هزارو 200 ميليارد 
توم�ان ف�رار ماليات�ي دارد و با 24ش�ركت زيرمجموع�ه ۵ هزار 
روز اس�ت ي�ك ري�ال مالي�ات ه�م پرداخ�ت نك�رده اس�ت. 
داود منظور روز گذشته در يك نشست خبري از بزرگ ترين فرار مالياتي 
و شناسايي افرادي كه وارد معامالت رمز ارز ش��ده اند، خبر داد و گفت: به 
مردم توصيه مي كنيم وارد معامالت رمز ارز نش��وند چراكه اين معامالت 
ريسك بسيار بااليي دارند و همچنين غيرقانوني هستند. معامالت رمز ارز 
معادل حسابرسي است و بر اساس معامالتي كه در درگاه ها انجام مي شود، 
ميزان خريد و فروش از حساب هاي بانكي قابل شناسايي است و امكان اين 
وجود دارد كه درآمد افراد از معامالت رمز ارز شناس��ايي شود، البته هنوز 
بانك مركزي چنين گزارشي را به سازمان امور مالياتي نداده است اما بانك 
مركزي امكان حسابرسي را دارد چراكه معامالت رمز ارز قابل پنهان سازي 
نيستند. منظور همچنين درباره شناسايي شركت هاي كد فروش و فاكتور 
فروش اظهار داشت: اين ش��ركت ها صدمات قابل توجهي به سازمان امور 
مالياتي زده اند و مقابله با آنها از وظايف اصلي ما محسوب مي شود، از اين 
رو همه همكاران را توجيه كرده ايم در مقابله با شركت هاي كد فروشي چه 
اقداماتي انجام دهند. اخيراً در اس��تان يزد يك شركت كدفروش با درآمد 
۳ هزار ميليارد توماني شناسايي كرديم كه نفر اصلي آن هم دستگير شده، 
همچنين در آذربايجان شرقي هم يك شركت كد فروش ديگري شناسايي 

شده است و در همدان هم شركت ديگري را شناسايي كرده ايم. 
وي افزود: اين شركت ها بابت فعاليت هايي كه انجام داده اند، جرم كيفري 
دارند و عالوه بر اصل ماليات، مش��مول ماليات جرم كيفري هم مي شوند، 
تاكنون 1۵0شركت مشهود به صوري بودن را شناسايي كرده ايم كه طبق 
قانون هر شركتي كه با اين كد فروش ها همكاري كند، بايد ماليات را هم 

بپردازد و از آنها ماليات وصول مي كنيم. 
رئيس سازمان امور مالياتي با تأكيد بر اينكه كار ما شناسايي فرارهاي مالياتي 
دانه درش��ت اس��ت و عقاب هايي را كه فرار مالياتي دارند شكار مي كنيم، 
گنجش��ك ها كه جاي خود دارند، گفت: اخيراً شركتي را شناسايي كرديم 
كه  هزارو ۲00 ميليارد تومان فرار مالياتي دارد و با ۲۴شركت زيرمجموعه 
۵ هزارروز اس��ت يك ريال ماليات هم پرداخت نكرده است. قطعاً وارد اخذ 
ماليات از اين شركت خواهيم شد، البته كاري با واحدهاي توليدي و كارخانه 
آن نداريم تا توليد صدمه اي نبيند اما از محل ساير دارايي ها ماليات مذكور 
را وصول مي كنيم. منظور با اش��اره به ميزان ماليات درنظرگرفته شده در 
بودجه سال آينده اظهار داش��ت: در بودجه س��ال آينده براي درآمدهاي 
مالياتي ۲۷ درصد رشد در نظر گرفته ايم كه ميزان افزايش حقوق كارمندان 
دولت هم حدود ۲0 درصد در نظر گرفته شده و بخشي از تحقق درآمدهاي 
مالياتي هم از محل شناسايي فرارهاي مالياتي است. وي با بيان اينكه امسال 
۳ ميليون و۳00 هزار م��ؤدي مالياتي در بخش مش��اغل ماليات مقطوع را 
پذيرفته اند، گفت: اين ميزان ماليات نه با رشد 10 تا 1۵ درصدي ساالنه بلكه 

با محاسبه ميزان فروش اين اصناف در سال هاي قبل بوده است. 
   سپرده هاي بانكي معاف از ماليات 

رئيس كل س��ازمان امور مالياتي همچنين در مورد ماليات بر عايدي 
سرمايه گفت: اين نوع ماليات عماًل ماليات بر سوداگري بر دارايي هاي 
ثابت به ويژه خودرو و ملك است و هدف آن تنظيم گري است كه افرادي 
كه از خريد و فروش مكرر ملك و خودرو سودي كسب مي كنند، ماليات 
از آنها گرفته شود. معاون وزير اقتصاد درباره معافيت سپرده هاي بانكي 
از ماليات گفت: بر اساس قانون، سود سپرده هاي بانكي از ماليات معاف 
هستند و مشمول ماليات نمي   شوند، البته شرايط تورمي كشور هم به 
گونه اي است كه سپرده هاي بانكي در مقابل رقم تورم عددي نيستند و 

اين اقدام منجر به خروج پول از بانك مي شود. 
رئيس س��ازمان مالياتي در خصوص رش��د درآمدهاي مالياتي در س��ال 
آينده گفت: براي س��ال آينده پيش بيني رش��د ۵۴ درص��دي در ماليات 
داريم و ميزان درآمده��اي ماليات��ي از ۴۵0 هزار ميلي��ارد تومان بودجه 
امسال به ۷00 هزار ميليارد تومان مي رسد كه يكي از مهم ترين محل هاي 
قطعي س��ازي پرونده هاي مالياتي مانده از س��ال قبل اس��ت. ب��رآورد ما 
۲1۳ هزار ميليارد تومان از همين محل است و امس��ال ۲00 هزار ميليارد 

تومان از پرونده مالياتي سال هاي قبل قطعي سازي شده است. 
وي ادامه داد: يكي از عوامل مؤثر در تحقق درآمدهاي مالياتي، ماليات 
بر ارزش افزوده است كه سهم ۴۵ درصدي در درآمدهاي مالياتي دولت 
دارد. با توجه ب��ه افزايش نرخ تورم به طور قط��ع درآمدهاي ماليات از 
محل ارزش افزوده هم باال مي رود و وقتي قيمت كااليي در سال آينده 
تا ۳0 درصد افزايش پيدا مي كند، طبيعي است ماليات بر ارزش افزوده 

آن كاال هم افزايش پيدا كند. 
   اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي از سال آينده 

منظور افزود: عامل مؤثر ديگر در تحقق ماليات ۷00 هزار ميليارد توماني در 
سال آينده اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي است كه با اجراي آن ارسال 
صورت هاي مالياتي به طور قابل توجهي افزايش يافته است، به طوري كه با 
ارسال 11 ميليون صورتحساب رقم ۵00 هزار ميليارد توماني براي اين تعداد 
صورتحساب تعيين شده است. همچنين ميزان ارزش افزوده شركت هاي 
ثبت شده در اين سامانه ۳۳ هزار ميليارد تومان بوده و از ۴00شركت بورسي 
كه ثبت شده اند، ۳۳ هزار ميليارد تومان ماليات ارزش افزوده ارسال شده كه 
البته تعداد مؤديان به طور مرتب در حال افزايش اس��ت. منظور با تأكيد بر 
اينكه قرار بر اين نيست براي س��ال آينده نه پايه هاي مالياتي افزايش پيدا 
كند و نه نرخ ها باال رود، تأكيد كرد: تحقق ماليات ۷00 هزار ميليارد توماني 
بدون افزايش پايه هاي مالياتي و بدون افزايش نرخ هاي مالياتي است و تنها با 
كوشش همكاران مالياتي، ماليات ۷00 هزار ميليارد توماني محقق مي شود. 

   شناسايي 2/2ميليون مؤدي جديد 
وي با بيان اينكه توانستيم ۲/۲ميليون مؤدي جديد شناسايي كنيم، 
گفت: عده اي از مؤديان از مؤديان كوچك هستند اما در عدالت مالياتي 
مي گوييم اگر فردي با حقوق ۶ ت��ا ۷ ميليون تومان ماليات مي پردازد، 
مؤديان كوچك هم بايد بابت درآمدي ك��ه دارند ماليات بپردازند و به 
همين نسبت مشمول ماليات شوند و در سال جاري حدود يك ميليون 
مؤدي جديد هم شناسايي كرده ايم. وي افزود: همچنين ۳00شركت و 
۳ ميليون واحد صنفي را شناسايي كرده ايم كه هر چند مؤدي بودند اما 
اظهارنامه ارسال نكردند و براي اين شركت ها و اصناف هم سازمان امور 
مالياتي بر اساس اطالعاتي كه در اختيار دارد، اظهارنامه برآوردي در 
نظر گرفته است كه اين اظهارنامه ها البته قطعي نيستند، اما بر اساس 

همين برآوردها حدود 90 هزار ميليارد تومان شناسايي كرده ايم.

آگهي فراخوان
 نوبت دوم

موضوع: خريد 4000 عدد كيسه جامبو ليفه دار به شماره مناقصه 01144 
با شماره 2001092921000138 بر روى برد سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد)

مديريت اكتشاف شركت ملى نفت ايران 
در نظـر دارد مناقصه خريـد 4000 عدد 
كيسـه جامبو ليفـه دار را طبق شـرايط 
و مـدارك مربوطه از طريـق مناقصه عمومـى يك مرحله اى 
بـه شـركت هاى توليدكننـده و تأمين كننده واجد شـرايط 
واگذار نمايد. از متقاضيانى كه داراى شـرايط ذيل مى باشند، 
درخواست مى گردد از زمان چاپ آگهى نوبت دوم تا حداكثر 
هفت روز پس از درج آن جهت دريافت اسناد ارزيابى، تكميل و 
عودت آن در مهلت تعيين شده از طريق وبگاه سامانه تداركات 
 www.setadiran.ir الكترونيكى دولت (سـتاد) به آدرس
اقدام نمايند. الزم به ذكر اسـت مناقصه گران در صورت عدم 
عضويت قبلى در سامانه مذكور، مراحل ثبت نام در سايت فوق 
و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى جهت شركت در مناقصه 

و دريافت اسناد را به انجام رسانند.
 بـرآورد مناقصـه 23,200,000,000 ريـال مى باشـد و 
شركت كنندگان در مناقصه مى بايست توانايى ارائه ضمانتنامه 
شـركت در فرآيند ارجاع كار بـه مبلـغ 1,160,000,000 ريال 
طبـق تصويب نامـه شـماره 123402/ت 50659 هــ  مورخ 

1394/09/22 هيأت محترم وزيران، را داشته باشند. 
   محل تحويل كاال: انبار كوار به نشانى شيراز، 45 كيلومترى 
جاده فيروزآباد، ورودى شهر كوار، مجتمع عمليات انباردارى 

مديريت اكتشاف.
   مدت زمان تحويل كاال: 3 ماه .

   مهلت دريافت استعالم ارزيابى كيفى مناقصه گران: 7 روز پس 
از چاپ دومين آگهى روزنامه .

   مهلت تحويل استعالم ارزيابى كيفى مناقصه گران: 14 روز پس 
از اتمام مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى.

   شرايط شركت در مناقصه:
1) داشتن شخصيت حقوقى 2) داشـتن تجربه كافى و سابقه 

مرتبط با موضوع مناقصه 
  همه آگهى مناقصات مديريت اكتشـاف شركت ملى نفت 

ايران در سايت www.niocexp.ir قابل مشاهده است.
  در صورت نياز به اطالعات، متقاضيان مي توانند با شـماره 
تلفـن 82702224-021 و در خصـوص سـامانه تـداركات 
الكترونيكى دولت (ستاد) با شـماره تلفن 021-61622217 

تماس حاصل نمايند.

ه آگهى:1449397
شناس

روابط عمومى مديريت اكتشاف

 شركت ملي  نفت ايران 
مديريت اكتشاف

 آگهي  مجمع عمومي فوق العاده (نوبت دوم)
شركت تعاوني مسكن ايثارگران پگاه رزم آوران

تاريخ انتشار: 1401/11/17 
مجمـع عمومي فوق العـاده (نوبت دوم) شـركت تعاوني  مسـكن 
ايثارگـران پـگاه رزم آوران سـاعت 16 روز يك شـنبه  مـورخ  
1401/11/30 در محل تعاونى واقع در: تهران، چيتگر، بلوار شهيدان 
عليمرادى (كوهك)، كوچه نسـيم نهـم، نبش تـرگل دوم برگزار 
مي شود. از اعضاي محترم تعاوني دعوت مي شود رأس ساعت مقرر 
در محل مذكور جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل حضور 

به هم رسانند.
الف )طبق آيين نامه تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونى در مجامع 
عمومى يك مرحلـه اى هر يك از اعضاى تعاونـى مى تواند نماينده 
تام االختيارى(از ميان اعضاى تعاونى يا خارج از آنان)  براى حضور در 
مجمع و اعمال رأى تعيين نمايد. تعداد آراى وكالتى هر عضو حداكثر 
سه رأى و هر شخص غيرعضو تنها يك رأى خواهد بود. (جهت اخذ 
وكالتنامه عضو متقاضى اعطاى نمايندگى به همراه نماينده خود تا 

24ساعت قبل از مجمع به محل تعاونى مراجعه نمايد). 
 ب ) رسميت اين جلسه با حضور نصف بعالوه يك اعضاى تعاونى 
يا نمايندگان تام االختيار آنها رسميت مى يابد و تصميماتى كه 
اتخاذ مى گـردد براى كليه اعضـا اعم از حاضـر و غايب نافذ و 

معتبر مى باشد.
   دستور جلسه:

1-  استماع گزارش هيأت مديره و بازرس.
2- اتخاذ تصميم در خصوص انحالل و تعيين مكان تصفيه.

                                                                                              هيأت مديره


