
1401مرداد ماه 
203شماره 

صنعتو مطبوعات

عضو گرامی، با پرداخت به موقع حق عضویت در تحقق اهداف انجمن خودتان مشارکت فرمایید

و دومسال چهل

www.amsiran.com
بخشنامه سازمان امور مالیاتی

در خصوص تمدید افزایش مدت 
زمان تقسیط مندرج 

167در  ماده 
هاي مستقیمقانون مالیات

4صفحه 

اعزام اعضاي هیات علمی به 
واحدهاي صنعتی

4صفحه 

سی و یکمین نمایشگاه صنایع غذایی 
و نوشیدنی روسیه

3صفحه 

هاي اجرایی در   موضوع جایگاه دولت و دستگاه
اي اقتصاد و صنعت و نقش آنها در روند توسعه

میهنمان، موضوع پرچالشی است. در طول حـدود   
دهـه  دهه حیات نگارنده در این سرزمین و هفت9

ام، همواره دو تفکر و روش کار و فعالیت صنعتی
انـد.  و منش اقتصادي با یکدیگر در کشاکش بوده

از یکسو تفکر به میراث مانده از صدر مشـروطـه   
»اتاق تجارت«در قالب 

هاي بازرگانی و   اتاق«و 
که نقش »صنایع و معادن

و جایگاه دولت را در حد 
ایجاد بسترهاي الزم بـراي  
کار و فعالیت اقتـصـادي   

مـداخلـه در     جامعه و نه
وکار مردم و رقابت کسب

با بخش خصوصی معـنـا   
کرد؛ نزدیک به آنـچـه   می

امروزه تفکر لـیـبـرالـی       
شود و از سوي دیگر، باوري کـه بـر     قلمداد می

حضور بیشتر دولت در اقتصاد و موتور توسـعـه   
کـرد؛  پنداشتن این نهاد در توسعه کشور تاکید می

رویکردي که در دوران پهلوي اول و افـکـار و     
اکبر خان داور، تجلـی یـافـت و        اقدامات علی

ها شرکت دولتی انـحـصـاري در      براساس آن ده
هاي مختلف، از قند و شکر تا بـیـمـه و        حوزه
ونقل و... تاسیس شد و در ادامه با همراهـی     حمل

و پشتیبانی تفکر تمرکزگراي چپ، ساختار غالـب  
مـان را بـه شـکـل           اقتصادي و صنعتی میهن

.اش شکل دادامروزي
عنوان صنعتگر و خدمتگزار اقتصاد ملی، در من به

ام، به راه و     ايتمام طول زندگی و فعالیت حرفه
روش اول و نقش سیاستگـذاري دولـت بـاور        

هـاي  گري و اداره بنگـاه ام و اینکه تصديداشته
.هاستاقتصادي و صنعتی کار فعاالن این بخش

همواره معتقد بودم، وظیفه صنعتگـر و فـعـال        
اقتصادي و صاحب بنگاه تولیدي این است که بر 
مبناي نقشه و طرح مشخص برآمده از علم، دانش 

آوردن و تجربه، فعالیت تولیدي خود را با فراهم
سرمایه، نیروي انسانی و مواد اولیه آغاز کند و در 

هـا و    گرفتن از ضعفروند انجام کار با درس
کاوي و... بـه         خطاها و یادگیري مستمر و بهینه

ارتقاي کمیت و کیفیت محصوالت و رشـد و    
توسعه بنگاه تحت تصدي خود بپـردازد. مـنِ      

مـنـظـور    بنگاهدار براي بهبود امکانات الزم به
هایم به قول پروفسور مـایـکـل    ارتقاي فعالیت

مخصـوص خـود را       »استراتژي«پورتر باید 
در شرایط سـخـت و       «داشته باشم تا بتوانم 

کار کـنـم.   »هدفمند«گیري و تصمیم»دشوار
بخشی از این استراتژي طبعا همکاري با 

هـا و    ها در قالب انجمنسایر بنگاه
ها و سایر نهادهـاي تشـکـلـی       اتحادیه

ها و مطالبـات  منظور پیگیري خواستبه
مشترك و در نهایت ارتقاي اقتصاد ملی 

.است
چنان که تمام عالمان اقـتـصـادي    اما آن

جز مـوارد    امروز بر آن تاکید دارند (به 
خاص که همین عالمان از آن بـه          

کنـنـد) کـار       یاد می»شکست بازار«
دولت، تامین کاالي عمـومـی اسـت.      
دولت موظف است قانون، امنیـت و ثـبـات        

عنوان هاي اقتصاد کالن را تامین کند و بهمولفه
نماینده منافع و خیر عمومـی، فضـاي بـرون        

تـر  بنگاهی را براي حرکت روان و هر چه سهل
هاي اقتصادي و صنعتی فراهم آورد. بایـد   بنگاه

اي گونـه نظام قانونی و اجرایی و قضایی به
سامان یابد که کارآفرین و صنعتگر واقعی هـر    
چه بیشتر استعدادهاي مادي و فکري خـود را    
مصروف فعالیت خود کـنـد و از طـریـق             

هاي اقتصادي، اقتصاد ملی یـا  شدن بنگاهبزرگ
.تر شودقول معروف، کیک اقتصاد بزرگبه

تـوان  «رشد و توسعه در ابعاد کالن کشوري و 
رقابتی یک کشور، به توان و ظرفیت نـوآوري    

هاي صنعتی آن کشور بستگی دارد و     در بنگاه
ها هستند که در سطح جهان بـا هـم     این بنگاه

(مایکل پورتـر).    »کنند و نه کشورهارقابت می
جاي انـجـام   اما دولت متاسفانه در کشورمان به

هاي ذکرشده، وظـیـفـه    این وظایف و کارویژه
خود را عالوه بر سیاستـگـذاري، تصـدي و        

حمایت «گري تعریف کرده و از آن به  مداخله
کند و نظام اداري و دستگاه تعبیر می»اجتماعی

بوروکراتیک را در این جهت سازمان داده و     
.دهدمی

گريگذاري تا تصدياز سیاستکشمکش یکصدساله؛ 
عراقی محسن خلیلی

رشد و توسعه در ابعاد کالن کشوري و توان رقابتی یک کشور، به توان و ظرفیت نـوآوري در    
ها هستند که در سطح جهان با هم رقابـت  هاي صنعتی آن کشور بستگی دارد و این بنگاهبنگاه

.کنند و نه کشورهامی

شماره تیرماه نشریه کارآفرین
منتشر شد

در این شماره می خوانید:
گیري تهیه راهبرد توسعه صنعتیشتاب-
بررسی آخرین مشکالت بخش صنـعـت بـا      -

هاي کالن اقتصاد ایراننگاهی به شاخص
درصدي بر خورد و خـوراك  87شالق تورم -

مردم
تـوانـیـد بـه       براي مطالعه نشریه کارآفرین می

آدرس اینترنتی انجمن به آدرس زیر مـراجـعـه    
www.amsiran.comنمایید. 
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اخبار شعب
انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي

برگزاري هفتمین جلسه گروه کاري تـامـیـن    -
مالی، بانکی و تسهیالت ذیل کارگروه تسهیل و 
رفع موانع تولید با حضور نمایندگان بانک هـاي  

که 1401/3/31کشاورزي، ملت و ملی در تاریخ
در این جلسه سایر نمایندگان دسـتـگـاه هـاي       

5اجرایی به صورت آنالین مشارکت داشتنـد.     
مصوبه صادر گردید.7پرونده بررسی و 

نحوه اجراي دستورالعمل « جلسه هم اندیشی -
قیمت گذاري بر روي بستـه بـنـدي کـار و           

با حضور آقایان توجکی مـعـاون     »  محصوالت
اسبق دیوان محاسبات استان و دکـتـر مـرشـد       
مشاور عالی مالی و جمعی از مدیران عامـل و    

1401/4/5مدیران ارشد سازمان ها در تاریخ 
جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تـولـیـد بـه       -

ریاست معاونت هماهنگی امـور اقـتـصـادي         
استانداري خراسان رضوي و بررسی درخواست 

:1401/4/1و 3/25شرکت هاي ذیل در تاریخ 
صنایع پوست و چرم پویا صدر توس (بـانـک    -

کشاورزي) صنایع مهتاب خراسان (بانک سپـه)    
مشهد گیربکس (بانک پارسیان) گروه تولیدي و   
صنعتی گرم ایران (کلیه بانک هـاي اسـتـان)         
آسادارو توس (بانک ملی) صنایع روشـنـایـی        
تومارا (بانک شهر) موکت نگین مشهد (بـانـک      
توسعه صادرات) واحد تولید موزائیـک آقـاي      
عباسیان حق وردي (تامین اجتمـاعـی) واحـد        
تولیدي نبات و آبنبات آقاي مصطفی حلـیـمـی    
(سازمان جهاد کشاورزي) کوه سنگ یـاقـوت       
(اداره کل حفاظت محیط زیست استان) معدنـی    
سبزکان پو، معدن کوارتزیت بیلدر(اداره کل راه  
و شهرسازي استان) پاسیت معدن سفید  (اداره     
کل منابع طبیعی آبخیزداري سـازمـان جـهـاد       

کشاورزي استان)
دوازدهمین و سیزدهمین جلسه دبـیـرخـانـه     -

شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصـی  
استان به منظور طرح موضوع مکاتبات ذیل: در    

1401/4/13و 6تاریخ 
کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتـاق  -

در رابطه با موضوعات حوزه هاي مـالـیـات،      
روابط کار و تامین اجتماعی

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسـتـان   -
پیرامون شناسایی قوانین مخل کسب و کـار و    

همچنین موانع و چالش هاي بخش تولید.
مشارکت آقاي مـهـنـدس حـمـیـدي در             -

نودوچهارمین جلسه گفت و گـوي دولـت و       
بخش خصوصی استان با حضـور اسـتـانـدار       
خراسان و ارائه پیشنهادات دبیرخـانـه شـورا      

هـاي کـارشـنـاسـی ذیـل           پیرامون گـزارش 
1401/4/2مورخ

مشارکت آقاي مهندس شریعتی مـقـدم در       -
جلسه کمیسیون کشاورزي و آب مشتـرك بـا     
کمیسیون تجارت اتاق با حضـور مسـووالن       
سازمان توسعه تجارت ایران با دستور جلـسـه   

1401/4/4ذیل مورخ 
آقاي مهندس مرادي در چهارمین جلسه گروه -

کاري زیربنایی طرح ها و سرمایه گـذاري بـه     
مسوولیت خانه صمت استان و بررسی تقـاضـا   

1401/4/5در تاریخ 

انجمن مدیران صنایع دفتر نیشابور
حضور دبیر انجمن مدیران صنـایـع دفـتـر       -

نیشابور با نمایندگان انجمن حسابداران خـبـره   
ایران در محل دفتر انجمن به منظور امضا تفاهم 
نامه همکاري آموزشی و ارائه خدمات مشـاوره  
مالی و امور مالیاتی به واحدهاي عضو انجمـن  

1401/3/17در تاریخ 
برگزاري جلسه هم اندیشی با حضور تعدادي -

از مدیران واحدهاي صـنـعـتـی و اعضـاي          
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مـحـل     

1401/4/9پردیس مهدوي در تاریخ 
برگزاري جلسه اعضاي هیات رییسه انجمـن  -

با نماینده دکتر جعفر معاصري عضو انـجـمـن    
خالقیت اروپا به منظور برگزاري کـنـفـرانـس     
روش هاي خالقانه کسب و کـار در دوران        
تورم در محل دفتر شهرك صنعتی خـیـام در     

1401/4/11تاریخ 
جلسه هم اندیشی با حضور نمایندگان بانـک  -

شهر شعبه نیشابور و دبیر انجمن مدیران صنایع 
در محل دفتر انجمن در ارتباط با چگـونـگـی    
ارائه خدمات و تسهیالت به واحدهاي صنعتـی  

1401/4/11شهرستان در تاریخ 
-نشست مشترك با نماینده مجري نمایشگاه   -

هاي صنعتی در جمهوري داغستان روسیـه در    
1401/4/18تاریخ 

برگزاري سمینار شم اقتصادي با حضور دکتر -
امیرحسین مظاهري با همکاري شرکت رسانـور  
و انجمن مدیران صنایع دفتر نیشابور در تاریـخ  

1401/5/11

قابل توجه
اعضاي محترم تهران

لطفاً در اسرع وقت نسبت به ارسال یک قطعه          
رنگی جهت صدور کارت       3* 4عکس   

عضویت جدید به انجمن اقدام فرمایید.

شروع اقدامات مربوط
برگزاري مجمع عمومی ساالنه به 

1401انجمن مدیران صنایع در سال 
چنانچه اعضاي محترم نظر و پیشـنـهـادي در      

-خصوص برگزاري مجمع عمومی دارند مـی   
توانند با انجمن مطرح نموده و در مورد نـحـوه   
مشارکت در برگزاري مجمع نیـز بـا روابـط        

و 88304070هـاي    عمومی انجمن با شمـاره 
تماس بگیرند. شایان ذکـر اسـت      88813047

رسانی در خصوص این رویداد متعـاقـبـاً    اطالع
انجام خواهد شد.

برگزاري جلسه هیات مدیره  
انجمن مدیران صنایع 

بـه  1401/5/24جلسه هیات مدیره در تاریخ   
ریاست جناب آقاي مهندس خلیلی و آقـایـان:   
جابرانصاري، سلیمی و محمـدحسـیـن فـالح       

تشکیل شد.
هاي انجمن و در این جلسه ابتدا گزارش فعالیت

هاي در دست اجرا و اتمام کار بازسـازي  برنامه
طبقه سوم انجمن ارائه شد و سپس در مـورد      
چگونگی برگزاري مجمع عمومی انجـمـن در     

و مشکالت صنعت بحث و   1401/6/21تاریخ 
تبادل نظر به عمل آمد.
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اعضاي جدید انجمن مدیران صنایع
تعداد دیگري از مدیران واحدهاي تولیدي و صنعتی کشور به شرح زیر بـه    

شان را گرامی داشتـه و    پیوستند. مقدم جمع خانواده انجمن مدیران صنایع
فشاریم.شان را به گرمی میدست همکاري

سال چهل و دوم
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مهندس جواد برجی
مدیرعامل شرکت

مشهد روستا
(دفتر نیشابور)

تبادل نظر با مدیران  روابط عمومی  عضو انجمن 

اباصلت میرزایی
مدیرعامل شرکت
فوالد فرآور آسیا
(دفتر نیشابور)

علی معقولی
مدیرعامل و رییس هیات مدیره  

شرکت ناب آبادگران برنا
(دفتر نیشابور)

مهندس محمدهادي مهدوي عادلی
مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت
تولیدي و صنعتی رخش قطعه مشهد

(شعبه خراسان رضوي)

حبیب قربانی
عضو هیات مدیره شرکت

هاي داخلی آشیانهآرایه
(شعبه فارس)

حسین زارعی
مدیرعامل و نایب رییس هیات 
مدیره شرکت جهاد نصر فارس

(شعبه فارس)

انجمن، برگزاري  1401بر اساس برنامه سال      
جلساتی با برخی از مدیران روابط عمومی           

بینی شده است   عضو انجمن مدیران صنایع پیش    
هاي يتا در خصوص نحوه تعامل و همکار         

نظر صورت گیرد.مشترك تبادل
1401مرداد ماه   2در این راستا روز یکشنبه        

اي با حضور آقاي مهندس نوایی مدیر          جلسه
روابط عمومی گروه صنعتی رازي، دبیرکل و         
کارشناسان روابط عمومی انجمن برگزار و          

موضوعات زیر مطرح شد:

جلسه با مسووالن
کارگزاري آگاه

گروه آگاه که با هدف توانمندسازي مشـتـریـان    
نماید، عالوه براي داشتن آسایش مالی فعالیت می

هاي دیـگـري   بر معامالت اوراق بهادار، در حوزه
مانند مدیریت دارایی، بورس کـاال و انـرژي،       

گذاري و تحلیل، آموزش، تامـیـن   مشاوره سرمایه
سرمایه، آتی کاال و... نیز فعالیت دارد.

-انجمن در نظر دارد تا با بررسی زمینه همکـاري 
هاي مشترك بتواند در جهت منافع اعضاي خـود  

اي را منعقد نماید.نامهبا این کارگزاري تفاهم

مهندس عبدالرضا اسدپور
مدیرعامل و عضو هیات  مدیره 
شرکت مجتمع شیمیایی آبنوس

(شعبه فارس)

عبدالرضا مالکی
مدیرعامل و عضو هیات  مدیره 

شرکت ایران خودرو فارس
(شعبه فارس)

منتشر شد:192گزارش شماره 
هاي نگاهی به وضعیت شرکت

بنیان در ایراندانش
بنیان هاي دانش این گزارش به موضوع شرکت      

اختصاص یافته است و در اولین گام به معرفی           
هاي آن پرداخته و در     بنیان و ویژگی  شرکت دانش 

هاي قانونی براي ایجاد و        مرحله بعد ظرفیت   
ها و همچنین اقدامات      حمایت از این شرکت     

حمایتی توسط دولت را بر اساس اطالعات            
بنیان و  هاي دانش سایت شرکت موجود در وب   

گزارشات مرتبط با این حوزه از وزارت صمت           
شناسایی نموده است.
هاي هاي انجام شده شرکت    با توجه به بررسی    

بنیان که در مراحل آغازین فعالیت خود در         دانش
اي در فضاي   کشور هستند منشا تحوالت گسترده    

هاي آن اعم از صنعت،        اقتصادي و زیربخش   
-خدمات، کشاورزي و... به واسطه افزایش بهره       

هاي تولید باشند که از       وري و کاهش هزینه     
توان به رشد تولید ناخالص        پیامدهاي آن می   

داخلی، افرایش اشتغال، ارزآوري و... و در            
نهایت هدایت به سمت توسعه پایدار اشاره            

-داشت. از این رو ضرورت دارد به جهت صرفه        
پذیري کاالیی در عرصه     هاي اقتصادي و رقابت    

هاي موثر به منظور محوریت دانش       الملل گام بین
هاي مختلف باالخص     و فناوري در عرصه      

اقتصادي برداشته شود هر چند تحقق این مهم           
هاي ها و بستر سازي    منوط به توسعه زیرساخت    

هاي مالی و قانونی و       مناسب همچون حمایت   
اقدامات موثر سیاستگذاران در راستاي توسعه         
بازار این محصوالت در کشور و منطقه و استفاده         

هزینه و پیشگیري از    سیستماتیک از تامین مالی کم  
فرار مغزها اقدام فراهم آورد. 

سی و یکمین نمایشگاه صنایع 
غذایی و نوشیدنی روسیه

رساند شرکت سهامی      به استحضار می     
المللی ج.ا.ا با مجوز سازمان     هاي بین نمایشگاه

توسه تجارت ایران در نظر دارد پاویون ایران        
شهریور لغایت اول   29را در این نمایشگاه از      

ارائه پیشنهادات و راهکارهایی جهت استفاده       -
از امکانات طرفین

هاي چگونگی شرکت در  سمینارها و همایش       -
انجمن و نحوه استفاده از امکانات آموزشی

ها توسط انجمننحوه  معرفی شرکت-
نحوه استفاده از امکانات نمایشگاه ایران          -

اسکوکواکس و حضور اعضاي انجمن در این          
نشست.

-هاي جمعی و اطالع    نحوه استفاده از رسانه    -
رسانی اقدامات انجمن و اعضا

جاري برگزار نماید.  مهرماه سال 
گردد براي کسب   از آن عضو گرامی دعوت می      

اطالعات بیشتر نمایشگاه و رزرو غرفه با روابط         
و 88304070هاي  عمومی انجمن با شماره     

تماس گرفته تا اقدامات الزم         88813047
صورت گیرد.



1401مرداد ماه 
203شماره 

صنعتو مطبوعات

عضو گرامی، با پرداخت به موقع حق عضویت در تحقق اهداف انجمن خودتان مشارکت فرمایید4

سال چهل ودوم

خبرنامه صنعت و مطبوعات
نشریه داخلی انجمن مدیران صنایع

طرح و اجرا: عالیه هدایتی
روي نشانی: خیابان استاد مطهري، روبه

، 264خیابان میرعماد، شماره 
طبقات سوم و چهارم

88825385و 88304070هاي: تلفن
88839641فاکس: 

نشست مسووالن دبیرخانه برگزاري نمایشگاه ایران اسکوکواکس
با فعاالن صنعت غذا

کنفرانس و نمایشگاه ایـران    
اســکــوکــواکــس در یــک     

-اکوزیست اقتصـادي بـیـن     
المللـی بـراي تامیـن مـواد     
اولیه، انتقال تکـنـولـوژي و      

بنیان، ارزآوري تولیدات دانش
گــذار  و جذب سـرمـایــه     

خارجی و مشتري خارجی، بـا  
هاي و اکو و همسایگان ج.ا.ا بـه        هاي اقـتـصـادي شانگکشور از اعضاي سازمان26حضـور 

شود.  میزبانی ایران در تهران برگزار می
بـا  10-12مرداد ماه ساعـت    2در این راستا نشستی در زمینه صنایع غذایی روز یکشنبه مورخ 

-حضور مسووالن دبیرخانه اجرایی نمایشگاه اسکوکواکس و تعدادي از اعضاي انجمن (شـرکـت   
هاي تک ماکارون، فریکو، دلپذیر و صنایع غذایی بهروز نیک) در سالن اجتماعات انجمن برگـزار   
شد. هدف از برگزاري این نشـسـت تشـریـح چگونگی استفاده از ایـن فــرصـــت بــراي          

هاي عضو انجمن بود.شرکت

نامه فرصت مطالعاتی اعضاي    شیوه
ها و    هیات علمی دانشگاه      

مؤسسات پژوهشی در جامعه و       
صنعت با هدف برگزاري ارتباط      
قوي و منسجم میان دانشگاه یا        

هاي جامعه و   پژوهشگاه با بخش  
صنعت با تصویب وزارت علوم      

به مرحله اجرا   98از ابتداي سال    
درآمد. بر این اساس اعضاي         

ها و    هیات علمی دانشگاه      
مؤسسات پژوهشی در قالب فرصت مطالعاتی       

هاي فرهنگی و صنعتی،     ها یا سازمان   به بنگاه 
واحدهاي پژوهش و توسعه اقتصادي یا            
خدمات دولتی یا غیردولتی که متقاضی حضور       
هیات علمی در زمینه تخصصی خاص در           

شوند.اند، مأمور میواحد خویش
گیري از این فرصت و آشنایی با       به منظور بهره  

نحوه اجراي آن، سامانه ارتباط جامعه و صنعت         
اندازي ) راه sajed.msrt.irبا دانشگاه (ساجد) (   

شده است. در این سامانه واحدهاي صنعتی،           
هاي اجرایی، نیازهاي      ها و دستگاه     شرکت

پژوهشی، صنعتی و کاربردي خود را اعالم             
ها و موسسات پژوهشی حسب     کنند و دانشگاه  می

هاي ها با دنبال کردن روش     امکانات و توانمندي  
دهند.همکاري اقدامات الزم را انجام می

گیري از  توانند براي بهره   واحدهاي صنعتی می   
ها و محورهاي مورد نیاز خود      این امکان، اولویت

را در سامانه ساجد به آدرس:
https://sajed.msrt.ir/new-study-
opportunity

ها و مراکز آموزشی علمی     ثبت نموده تا دانشگاه   
هاي الزم شکل    کشور مطلع شده و همکاري      

بگیرد.

اعزام اعضاي هیات علمی به واحدهاي صنعتی

1399/11/12مورخ 135548مصوبه شماره 
شوراي عالی هماهنگی اقتصادي تا پـایـان   

تمدید و یک تبصره بـه شـرح     1402سال 
:شودزیر به آن الحاق می

ماهه بـراي    60تبصره: زمان شروع تقسیط  
واحدهاي تعطیل، همراه با یک سال تنفس، 
از زمان تعیین تکلیف پرونده متقاضـی در    

.باشدستاد تسهیل و رفع موانع تولید می
مدت زمان تقسیط 99بر اساس مصوبه سال 

قانون مالیـات هـاي     167مندرج در ماده 
هـاي تـولـیـدي       مستقیم صرفا براي بنگاه

غیردولتی که برنامه احـیـاي تـولـیـد و          
ساماندهی مالی آن ها به تایید ستاد مـلـی     
تسهیل و رفع موانع تولید رسیده است بـه    

.ماه افزایش یافت) 60حداکثر شصت(

بخشنامه سازمان امور مالیاتی
در خصوص

ها براي پذیرش تشویق شرکت
در بورس 

به منظور تعمیق بازار سرمـایـه، تشـویـق       
ها به عرضه سهـام در بـورس و         شرکت

هایی که با افزایش شفافیت مالیاتی، شرکت
هاي مالی و پرداخت مالـیـات   ارائه صورت

وارد بـازار بـورس     1401متعلقه در سال 
شوند، موظف به ارائه مـفـاصـاحسـاب     می

مالیاتی سه ساله، قبل از سال پذیـرش در    
بورس هستند. سازمان امور مالیاتی کشـور   

ها در بـازار بـورس         پس از پذیرش آن
ها نخـواهـد   هاي گذشته آنمتعرض حساب

.شد
درصد سـهـام   25ها موظفند تا این شرکت

شرکت خود را به صورت شناور مطابق نظر 
اوراق بـهـادار در     شوراي عالی بورس و

.بازار بورس عرضه کنند

بخشنامه سازمان امور مالیاتی
تمدید افزایش مدت در خصوص 

زمان تقسیط مندرج 
167در  ماده 

هاي مستقیمقانون مالیات


