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شماره 9839

سال سی و پنجم

ایجاد2/5میلیون شغل با تولید خودرو در سال جاری

معاون صنایع حملونقل وزیر صنعت ،معدن و تجارت
بر دانشبنیان کردن صنعت خودرو تأکید کرد و گفت:
تولید هر خودرو 1/7شغل ایجاد میکند.
منوچهر منطقی افزود :با تولید 1/5میلیون خودرو طی
سال ۱۴۰۱در کشور 2/5میلیون شغل ایجاد میشود که
۱۷درصد مستقیم و ۸۳درصد آن غیرمستقیم است.

ق
یمت خودرو

وی ضمن ارائــه مقدمهای بر نقشه راهبردی صنعت
خ ـ ــودرو ،بــه اهــمــیــت ای ــن صــنــعــت ،نــقــش و راهــبــرد
کشورهای مختلف مانند هند ،چین ،آفریقای شمالی
و مالزی اشاره کرد.
منطقی ادام ــه داد :چــالـشهــای پیش روی صنعت
خــودرو ،قیمت ،کیفیت و دانشبنیان کردن صنعت

سمند LX
287.000.000

زهــرا طوسی درحــالـیکــه
ک ــارگـ ـران و کــارمــنــدان در ســال
گذشته ۳۶ه ــزار میلیارد تومان
مــالــیــات پــرداخــتــنــد ،مــالــیــات
اخذشده از طیف وسیع اصناف
تنها۱۷هزارمیلیاردتومانبودهکه
براساستخمینهاکمترازیکدهممالیاتیاستکه
بایدبرپایهقانونپرداختمیکردند.
بر اساس آمار در سال ،۱۴۰۰بیش از۴میلیون مؤدی
مشاغل کشور در طول سال کمتر از۵میلیون تومان
بهدولتمالیاتپرداختکردندکهازمیزانقانونیآن
که دستکم  ۱۰۰هزار میلیارد تومان برآورد میشود
بهمراتبپایینتراست.
پس از سالها اجتناب مالیاتی مشاغل ،دولت
بهتازگی به مبنا قرار دادن تراکنشهای بانکی برای
دریافتمالیاتعادالنهازاصنافمتوسلشدهاست.
رصدتراکنشهایبانکینخستیناقدامیاستکه
کشورهابهمنظوردریافتعادالنهمالیاتوجلوگیری
ازتأمینمالیفعالیتهایغیرقانونیانجاممیدهند.
اما در اقتصاد ایران این سیاست اولیه ،تابهحال اجرا
نشده و بسیاری از افـراد با تراکنشهای باالی هزار
میلیاردتوماندرسال،هنوزپروندهمالیاتیندارند.

◾

◾ساماندهیکارتخوانهاتاتفکیکحسابها
سازمان امور مالیاتی پس از ساماندهی کارتخوانها
و پــایــان ـههــای پــرداخــت در نظر دارد بــا تفکیک
حسابهای شخصی و تجاری در راستای عدالت
مالیاتی گام بــردارد .این سازمان با این اقــدام با یک
تیر سه نشان را هدف قرار میدهد؛ ایجاد شفافیت،
زمینهسازیکاهشفرارمالیاتیواجرایصحیحقانون
مالیات بر ارزشاف ــزوده از اثرات ارزشمند این اقدام
خواهندبود.
در طــول یک ماهی که اصناف موظف شــدهانــد با

پژو  ۲۰۶تیپ ۵
295.000.000

خــودرو ،استفاده از فناوریهای جدید در برقیسازی
خــودرو بــرای کاهش فاصله فناوری با دنیا و استفاده
کامل از فرصتهای بینالمللی برای اکتساب فناوری
است.
معاون صنایع حملونقل وزیر صمت با تأکید بر قواعد
بنیادین حاکم بر راهبردهای کشورهای مختلف در این

رنو تندر پالس اتوماتیک
570.000.000

حوزه ،گفت :تأکید بر قابلیت در زنجیره ارزش و رشد
پایدار ،ایجاد زیستبوم ،هدفگذاری برای دسترسی
به سهم بازار جهانی ،همکاریهای بینالمللی و گذار از
خودروهای احتراقی به خودروهای برقی ازجمله موارد
مهمی بودند که در نقشه راه کشورهای مختلف به
چشم میخورد.

دنا پالس دندهای توربو
455.000.000

رانا  پالس()1400
280.000.000

یک تیر و سه نشان مالیاتی
با تفکیک حسابها

◾

◾مبنا قرار گرفتن تراکنشها برای دریافت مالیات
عادالنه

حجتهللا فرزانی ،کارشناس اقتصادی با اشاره به
فرار مالیاتی زیادی که از سوی اصناف اتفاق میافتد،
بر این باور است که رصد تراکنشهای مالی میتواند

آگهی مناقصه عمومی
شماره مناقصه 7/1401/10

آگهی مناقصه عمومی
شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094940000004

40104036

آگهی مفقودی

,40104006ح

آگهی مفقودی

,40103736ح

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد
یک فقره مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده با موضوع ذیل از طریق
سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه
عمومی ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.
 setadiran.irانجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت
قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت
شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1401/04/01می

آگهیمزایدهعمومیاجارهکوتاهمدتسالننمایشمجتمعفرهنگیوهنریامامرضا(ع)()1401-107
نوبتاول

ردیف

ردیف

نام مرکز

کاربری

صندلی

1

سالن نمایش
مجتمع فرهنگی و
هنری امام رضا (ع)

فرهنگی
و هنری

مدت
واگذاری

قیمت پایه
ماهانه

مبلغ اجاره یک
سال

مبلغ تضمن
شرکت در مزایده

313

یک سال

220/000/000

2/640/000/000

11/000/000

موضوع مناقصه

شماره فراخوان

طرح آبرسانی
روستاهای کهنه و راه
چمن شهرستان جغتای

ُ2001001446000106

امور قراردادهای
شهرداری
منطقه 4

مراقبچکهکردنهایشیرهایآبفرسودهباشیم

آگهی مناقصه عمومی
یک مرحله ای با ارزیابی ساده

باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه
ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
مبلغ برآورد کار

میزان تضمین شرکت در مناقصه

 21.404.898.022ریال (بیست و یک میلیارد
وچهارصد و چهارمیلیون و هشتصدو نود و هشت
هزار و بیست و دوریال )

1.070.300.000
(یک میلیارد و هفتادمیلیون و
سیصد هزارریال)

زمان و مهلت اسناد مناقصه :الف  -مهلت دریافت اسناد مناقصه1401/04/08:
ب– مهلت تحویل پیشنهادها1401/04/21 :
هزینه چاپ دونوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
سایت اینترنتی www.abfakhorasan:

نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهی مناقصه عمومی
شماره /217د401/

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام
نماید.داوطلبان میتوانند برای دریافت اسناد از تاریخ  1401/04/01الی  1401/04/06به سایت  http://www.setadiran.irمراجعه
و اسناد را دریافت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت حداکثر تا ساعت 12:00تاریخ  1401/04/16بارگذاری نمایند.
درصورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 056-32400570اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید.
ردیف شماره مناقصه

1

40104046

,40103917ح

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در نظر دارد سالن نمایش مجتمع فرهنگی و هنری امام رضا (ع) را به متقاضی واجد
شرایط واگذار نماید  .متقاضیان واجد شرایط جهت شرکت در مزایده می بایست در سامانه تدارکات الکترونیک دولت
(ستاد) به نشانی www.setadiran.irثبت نام و پس از اخذ گواهی امضاء الکترونیکی نسبت به دریافت اسناد از طریق
سامانه مذکور اقدام نمایند  .الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مزایده از فراخوان دریافت اسناد  ،بارگذاری مدارک
و مستندات و ارائه پیشنهاد  ،بازگشایی و انتخاب برنده از طریق سایت مزبور انجام می گردد .
 -1مهلت واریز وجه تضمین ش���رکت در مزایده و دریافت اس���ناد تا س���اعت  1۴و مورخ 1۴01/0۴/15می باشد و از تاریخ
1۴01/0۴/15تا تاریخ 1۴01/0۴/30ساعت  13:00مهلت ارائه پیشنهاد و مستندات می باشد .
-2وج���ه تضمی���ن ش���رکت در مزایده و نح���وه واریز وجه  11/000/000 :ریال ( معادل یک میلی���ون و صد هزارتومان ) به
ش���ماره ش���با  ۴9010000۴060026107655775با شناس���ه واریز  95711۴06010000000000000011۴060بنام تمرکز وجوه
سپرده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان رضوی –بنام خزانه معین استان .
-3مبلغ ماهیانه و سالیانه طبق نظریه کارشناسی درج شده در اسناد مزایده می باشد .
 -۴هزینه کارش���ناس رس���می دادگستری به مبلغ  25/600/000ریال ( معادل دو میلیون و پانصد و شصت هزارتومان )
م الف 2890
برعهده برنده می باشد -5.هزینه دو نوبت آگهی روزنامه برعهده برنده می باشد .

1
40104016

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی
در نظر دارد س���الن نمایش مجتمع فرهنگی و هنری امام رضا (ع) را از طریق مزایده عمومی طبق جدول ذیل و س���ایر
مش���خصات من���درج در اس���ناد مزایده به اجاره دهد .متقاضیان م���ی توانند جهت دریافت و بارگذاری اس���ناد مزایده از
تاریخ  1۴01/0۴/0۴لغایت  1۴01/0۴/30با کد فراخوان 5001000055000005به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت
(س���تاد) به آدرس  http://setadiran.irمراجعه نمایند  .متقاضیان می توانند جهت پاس���خگویی به س���واالت مزایده
09305۴08319و بازدید ملک با شماره همراه  09153022920در ساعت اداری هماهنگی نمایند.

شهرداری منطقه
شش مشهد
مقدس

موضوع  :بازسازی جوی و جداول خیابان وحید حدفاصل
نبوت تا صدمتری و فرعی ها (بازآفرینی – زودبازده)
مبلغ برآورد اولیه  10.620.384.421 :ریال
جهت کسب اطالعات بیشتر  ،دریافت اسناد و شرکت در
مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به
آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایید  .این آگهی در
روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.irنیز درج می گردد.
تلفن تماس 05131294049 :
ن

برگ سبز سواری پژو  206SD-TU5ب ش پالک
93ه 32-371ایران و ش موتور 167B0002158
و ش شاسی  NAAP۴1FEXGJ758565بنام
رمضان خلیلی مفقود و از درجه اعتبار س���اقط
می باشد.

شماره فراخوان ستاد 2001094998000003 :

ت دوم
وب

کارت و برگ س���بز موتور سیکلت طرح پیشتاز موتور
توس تیب  CG125رنگ قرمز آلبالوئی  -مدل 1388
به ش���ماره پالک ای���ران  – 88786 – 761به ش���ماره
ملی  06519576115متعلق به آقای علیرضا س���عیدی
عب���دل آباد مفق���ود گردیده اس���ت و از درج���ه اعتبار
ساقط میباشد.

40104071

(امور قراردادها
و پیمانهای
شهرداری
منطقه )7

3

اقتصاد

آگهی مناقصه عمومی

40104040

شماره فراخوان سامانه ستاد 2001095000000010
موضوع  :جدول و کانیو و روکش آسفالت شهرك ابوذر
(بازآفرینی  -زودبازده)
مبلغ برآورد 32.967.403.792 :ریال
جهت کسب اطالعات بیشتر ،دریافت اسناد و شرکت در
مناقصه ،به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به
آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمائید .این آگهی در
روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.irنیز درج می گردد.

موضوع :ساماندهی سیستم دفع آبهای سطحی محله
شهید معقول
مبلغ برآورد  9.909.067.620 :ریال
جهت کسب اطالعات بیشتر ،دریافت اسناد و شرکت در
مناقصه ،به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به
آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایید.
این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.irنیز
درج می گردد.

سعید محمد دبیر
شورای عالی مناطق
آزاد و ویژه اقتصادی
کشور گفت :از ۲۴هزار
شرکتی که در مناطق
آزاد و ویژه ثبت شدهاند،
۱۴هزار شرکت به شکل
صوری و برای استفاده
از معافیت اقتصادی
ثبت شده است.
وی افزود :بسیاری
از آنها در تهران و
شهرهای دیگر فعالیت
دارند .در یکی از
برجهای منطقه آزاد
کیش در طبقه سوم
بیش از ۳هزارو۵۰۰
شرکت به یک آدرس
ثبت شده بودند
که باید فعالیت این
شرکتها متوقف شود.
هدف ،جلوگیری از
شرکتهای تقلبی و
فیک است.

این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه در حال حاضر
زیــرســاخـتهــای الزم ب ــرای تفکیک حسابهای
تجاری از شخصی وجود دارد ،میافزاید :با تعریفی
کهدرسامانهسازمانامورمالیاتیاست،اینقابلیت
وجــود دارد که کد اقتصادی فعاالن اقتصادی را با
شمارهحسابی که با آن اصطالحا ًفعالیت تجاری
خود را انجام میدهند لینک بکنند .در بانکها هم
با توجه به نرمافزارهای پیشرفته بستر این موضوع
فراهماست.
فــرزانــی تأکید میکند :اگــر یــک حساب بهعنوان
حسابتجاریثبتشدهوبهکارتخوانمتصلباشد،
تراکنشهایی که در این کارتخوان و در این حساب
تجاریاتفاقمیافتدبرایممیزمالیاتیشفافوقابل
رصداست،چراکهتراکنشهایبانکیازشفافترین
رویدادهایمالیهستندکهتوسطبانکهابهصورت
شفاف و لحظهای ثبت ،درج و نگهداری میشوند و
میتوان براساس آن میزان فروش کسبه را احصا و
درآمدمشمولمالیاترامشخصکرد.
وی با اشــاره به اینکه اگر افـراد حساب تجاری خود
را اعالم نکنند ،بانک مرکزی با پایش تراکنشهای
مشکوک حــســابهــا ،اطــاعــات مــربــوط را احصا
میکند ،مـیگــویــد :درصــورت ـیکــه شمارهحسابی
تجاری اعــام نشود ،غیرتجاری تلقی میشود و
البته حسابهای شخصی نیز بهصورت مستمر و
سیستمی از سوی بانک مرکزی بررسی میشود و
بحثشناساییدرآمدهایمشمولمالیاتتعطیل
نمیشود .وی میافزاید :افراد باید برای فعالیتهای
تجاری که با حساب شخصی صورتگرفته مدارک
و مستندات ارائ ــه کنند ،در غیر ایــن صــورت باید
ضمنپرداختجرایممبارزهباپولشویی،مالیاتنیز
پرداختکنند.

◾
تسلیماظهارنامهمالیاتیشمارهحسابشغلخود
را نیز معرفی کنند تا آن حساب بهعنوان حساب
تجاری آنهــا تلقی شــود ،اعــتـراضهــای زی ــادی به
این مسئله وارد شده است .آنطور که کارشناسان
میگویندبخشزیادیازاعتراضهایاصنافبهمبنا
قرار دادن تراکنشهای بانکی برای دریافت مالیات به
قانونگریزیآنهادرسالهایگذشتهبرمیگردد.

حضور  ۱۴هزار
شرکت صوری
در مناطق آزاد

◾

◾اجرایقانونمصوب 97پسازپنجسال
فرزانی میگوید :براساس قانون مصوب ســال97
درخــصــوص سامانههای فروشگاهی ،مجلس به
بانک مرکزیدوسال فرصتداد کهباهمکاریوزارت
اقتصادوسازمانامورمالیاتیحسابهایاشخاص
را از حسابهای تجاری جدا کنند تا حسابهای
تجاریبتواندمبناییبراینحوهمحاسبهمالیاتقرار
گیرد .این الزام قانونی در پایان سال 99به دلیل نبود
زیرساختها عملیاتی نشد تا اینکه با مصوبهای
درسرانقوااینموضوعیکسالدیگرتمدیدشد.
وی میافزاید :در این مدت یکسری اقدامهایی هم
صورت گرفت تا با همکاری بانک مرکزی ممیزهای
مالیاتی بــراســاس سقفی کــه تعریفشده بــود به
حسابهای افــراد و تراکنشهای مالی دسترسی
داشــتــه بــاشــنــد .ول ــی ب ـاوجــودایــن هــنــوز تفکیک
حسابهایتجاریازشخصیانجا منشدهبودوطی
فرصتی که تا پایان خرداد ایجاد شد تالش شد این
موضوععملیاتیبشود.

بهممیزهایمالیاتیکمککندتاتشخیصمالیاتی
بهتریداشتهباشند.
فرزانی در گفتوگو با قدس استفاده از حسابهای
تجاری را برای تشخیص مالیاتی به عدالت مالیاتی
نزدیکتر میداند و میگوید حقوقبگیران پیش
از دریــافــت دستمزدشان مالیات تکلیفیشان را
میپردازنددرصورتیکه سایر فعاالناقتصادیدرهر
قشریسالهاستفرارمالیاتیدارندوحتیکسانی
هستند که باوجود فعالیتهای سوداگرانه و داللی
یکریالهمپرداختنمیکنند.
وی چرایی تفکیک حساب تجاری و شخصی را به
اهمیت ایجاد شفافیت اطالعاتی و مالی آن مرتبط
م ـیدانــد و تأکید میکند :نبود شفافیت گــردش

سایپا ۱۳۱
183.000.000

◾فــراهــم بـ ــودن بــســتــرهــای الزم بـ ــرای تفکیک
حسابها

نقدینگیدرکشور،مشکالتمتعددینظیرفساد،
پولشویی،کاهشتوانمالیاتستانی،امکانفعالیت
غیررسمی،عدممقابلهبافعالیتهایغیرمولدوفرار
مالیاتیرادرپیداشتهاست.
به گفته وی ،ابهام در ماهیت تراکنشهای ورودی و
خروجی حسابهای بانکی ،فرایند مالیاتستانی را
مختل و بیعدالتی در حق مؤدیان دیگر محسوب
میشود.این کارشناس مالیاتی با یــادآوری اینکه به
ازای هر فعالیت اقتصادی در کشور یک گردش مالی
در بانک اتفاق میافتد ،میگوید :به ازای هر فعالیت
مالی چه شخصی و چه تجاری یک تراکنش درج
میشود و از این نظر رصد تراکنشهای بانکی برای
کنترل و پیشگیری از فــرار مالیاتی بهترین مسیر
تلقیمیشود.

قدس جزئیات مالیات ستانی از طریق رصد تراکنشهای بانکی را بررسی میکند

خبر
خوب

/217د401/

شناسه آگهی 1340231 :

شرح
تامین نیروی انسانی برای ارائه
خدمات عمومی  ،فنی و اداری
برای شهرستانهای تابعه و حوزه
ستادی شرکت توزیع نیروی برق
خراسان جنوبی

مبلغ و نوع
تاریخ و ساعت
نوع اعتبار تضمین(ضمانتنامه بانکی یا
افتتاح پاکات
واریز نقدی) (ریال)
1401/04/18
داخلی

7.000.000.000

ساعت  8صبح

محل افتتاح پاکات

خراسان جنوبی – بیرجند
– سایت اداری-
شرکت توزیع نیروی برق
خراسان

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

