WWW.QUDSONLINE.IR
بورس

 1.513.715اونسطال

پنجشنبه  9تیر 1401

1.824

59.930.000

 13.836.000ربعسکه

طال ۱۸عیار

بخور سرد
مدل HN01
 139.500تومان

بخور گرم آنیساز
مدل 2010 MF
 120.000تومان

نیمسکه -

49.580.000

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت :عالوه بر خودرو،
قطعاتیدکیوموتورسیکلتهمصادرمیکنیم.بهگزارش
باشگاه خبرنگاران جوان ،مهدی خطیبی گفت :پارس ،دنا
و تــارا خودروهای گــروه صنعتی ای ـران خــودرو هستند که
به بازارهایی همچون ونزوئال ،عــراق ،سوریه ،آذربایجان،
ارمنستان ،سنگال و روسیه صادر میشوند؛ پیشبینی

موتورسیکلت
صادر میکنیم

قیمت
د
ستگاهبخور

 30ذیالقعده 1443

مثقالطال

 30ژوئن 2022

سال سی و پنجم

شماره 9844

 79.500.000سکه

شده این گروه بتواند امسال  ۱۵هزار دستگاه خودرو صادر
کند که در پی این صادرات ،دستکم ۱۵۰میلیون دالر درآمد
کسب خواهد شد .به گفته او ،تولید خودروهای ناقص
ایـ ـران خ ــودرو از اب ـتــدای خ ــرداد امـســال متوقف شــده و
هــم اکـنــون ح ــدود  ۲۳ه ــزار دستگاه خ ــودرو ناقص کف
پارکینگهای ایــران خــودرو وجود دارد که تا پایان مرداد،

بخور سرد و گرم سایلن
مدل 502T-MH
 ۱,۵۹۹,۰۰۰تومان

بخور سرد میگل
مدل 60 GAH
 1.375.000تومان

عملکرد دولت در حوزه اصالح نظام مالیاتی چگونه است؟

مینا افرازه یکی از چالشهای
دولت در حوزه اقتصادی ،اصالح
نظام مالیاتی است .گرچه دولت
ب ــرای تأمین بــودجــه ســال 1401
سهمقابلتوجهیرابهدرآمدهای
مالیاتی و تعیین پایههای مالیاتی
جدید در نظر گرفته است اما در عمل فاصله زیادی با
برنامهها و سیاستهای بیانشده خود در این رابطه
دارد .در همین راستا بسیاری از کارشناسان حوزه
مالیاتی بر این باورند که دولت تمایلی ندارد هزینه
اصــاح نظام مالیاتی و جرحو تعدیل مالیاتهای
ناعادالنه برخی مشاغل و افراد را بپردازد.

جراحیمالیاتی
شاید وقتی دیگر

◾

◾قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛
تنها اقدام دولت در حوزه اصالح نظام مالیات

در همین بــاره علی م ـل ـکزاده ،مدیر گــروه مالیات
اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفتوگو با قدس
اظهار کرد :مهمترین کاری که امسال در دستور کار
سازمان امور مالیاتی قرار دارد ،این است که از فرار
مالیاتی جلوگیری کند و سهم درآمدهای مالیاتی را
ن حال اجــرای قانون
در بودجه کشور باال ببرد .با ای 
پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در سال98
تصویبشده ،تنها اقدامی است که در راستای این
رویکرد مدنظر قرار گرفته است .این قانون یکسری
مقدمات برای اجرا دارد که در همین راستا ساماندهی
دستگاههای کارتخوان و پایانههای پرداخت اجرا شده
است .منظور از ساماندهی این است که پایانههای
پرداخت دستگاههای کارتخوان مشخص شود برای
چهکسیاستوپروندهمالیاتیبهکدامشعبهمالیاتی
متصلمیشودودستگاههاییهمکهپروندهمالیاتی
آنها مشخص نیست غیرفعال شوند .سازمان امور
مالیاتی این کار را تا حــدودی ب ه خوبی پیش بــرده و
تراکنشها برای سازمان شفاف شده است.
م ـل ـکزاده ادام ــه داد :اق ــدام دیـگــری کــه قــرار بــوده

صورت بگیرد اما تاکنون عملیاتی نشده ،تفکیک
حسابهای شخصی و تجاری از یکدیگر است .از
ی که دستگاههای کارتخوان ساماندهی شدهاند
وقت 
برخی به سمت عملیات کارت به کارت یا دریافت
وجه نقد روی آوردهاند که ب ه نوعی دور زدن ساماندهی
کارتخوانهاست .را ه حل این مسئله این است که
حسابهای شخصی و تـجــاری تفکیک شوند و
افراد شمارهحسابهای تجاری که مربوط به شغل
آنهاست را به سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی
معرفی کنند و مابقی حسابها بهصورت خودکار به
عنوان حساب شخصی معرفی شود .اجرای این دو

اقدام بهنوعی مقدمات سامانه مؤدیان و پایانههای
فروشگاهی بوده است.
ک ــارشــن ــاس حـ ــوزه مــال ـیــات گ ـفــت :ســامــانــدهــی
کارتخوانها کمک خوبی به سازمان امور مالیاتی برای
تعیین مالیات بر درآمد اصناف و مشاغل است .در
قانون مالیاتهای مستقیم مادهای به نام ماده100
وجود دارد که در آن گفتهشده سازمان امور مالیاتی
باید اظهارنامه مشاغل را تا پایان خرداد ماه هر سال
دریافت کند .البته این ماده یک تبصرهای دارد و آن
هم این است سازمان میتواند مشاغلی که دارای
میزان فروشی با10برابر معافیت ماده 84هستند را از

ن
ت اول
وب

1

برون سپاری فعالیتهای بهره برداری
و نگهداری از تأسیسات آب شرب و
خدمات مشترکین شهر ستان قوچان

2001001446000117

102.777.574.717ريال
یکصد و دو میلیارد و هفتصد و
هفتاد و هفت میلیون و پانصد
و هفتاد و چهار هزار و هفتصد
و هفده ريال

3.228.000.000ريال
سه میلیارد و دویست و بیست
و هشت میلیون ريال

40104346

اطالعیه

آگهی مناقصه تأمین نیروی انسانی
خط تولید کنسرو

40104242ف

قابل توجه س��هامداران گرامی ش��رکت توس��عه و
عمران دوغارون ( س��هامی خاص ) به ش��ماره ثبت
 34138و شناس��ه مل��ی  10380493398بدی��ن
وسیله به آگاهی سهامداران محترم می رساند با
توجه به تغییرات س��اختاری هیئت مدیره  ،جلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1401/4/12به وقت
دیگر موکول گردیده است.
هیئت مدیره شرکت توسعه و عمران دوغارون

شرکت سهامي صنایع غذایي رضوي در نظر دارد
تأمین نیروی انسانی خط تولید کنسرو خود را از طریق مناقصه به پیمانکار
واجد شرایط واگذار نماید .لذا از پیمانکاران محترم دعوت میشود جهت
دریافت فرم شرکت در مناقصه از تاریخ  1401/04/09لغایت  1401/04/14در
ساعات اداری به آدرس شرکت  :مشهد -ابتدای بزرگراه آسیایی -جنب
میدان بزرگ قائم -پیامبر اعظم  2امور تدارکات مراجعه نمایند.
ضمن ًا جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم مربوطه می توانید به
سایت WWW.NANERAZAVI.COMمراجعه نمائید.

آگهی مناقصه عمومی

شماره فراخوان سامانه ستاد 2001050224000012

موضوع :واگذاری حجم کار خدمات عمومی ( پذیرایی و نظافت)

ساختمانهای اداری ستاد و توابع ستادی شهرداری مشهد

مبلغ برآورد  423,928,005,213 :ریال

جهت کسب اطالعات بیشتر ،دریافت اسناد و شرکت در

/40104302ح

مناقصه ،به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به
آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایید .این آگهی در

40104390

بدین وس��یله از کلیه س��هامداران و نمایندگان
ایش��ان دع��وت میش��ود ک��ه در جلس��ه مجم��ع
عمومی عادی س��الیانه ش��رکت ف��ردوس ناب که
در روز چهارش��نبه م��ورخ  1401 /04/22راس
س��اعت  15:30در محل فردوس،اسالمیه،شرکت
فردوس ناب به کد پس��تی 9773166477وتلفن
 05632742197برگ��زار م��ی گ��ردد حض��ور بهم
رسانند.
دستور جلسه :
-1گزارش هیئت مدیره و بازرسان
-2تصویب تراز نامه و عملکرد سال 1400
-3انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره
-4انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
-5تعیین روزنامه جهت درج آگهی های شرکت
-6س��ایر م��واردی ک��ه در مجمع میتوان��د مطرح
شود.
هیئت مدیره شرکت فردوس ناب

40104357

آگهی دعوت مجمع عمومی
سالیانه شرکت فردوس ناب
(سهامی خاص) با شماره ثبت 105
و شناسه ملی 10360005823

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

روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.irنیز درج می گردد.

شهرداری مشهد
( مرکز )

40104393

ردیف

موضوع مناقصه

شماره فراخوان

مبلغ برآورد کار

میزان تضمین شرکت در مناقصه

هزینهچاپآگهیبهنسبتبرعهدهبرندهمناقصهخواهدبود.

ارائه اظهارنامه و دریافت مدارک معاف کند .سازمان
این 10برابر را برای سالهای مختلف تعریف کرده و
آخرین رقم آن 30برابر ماده  84بوده که توسط ستاد
کرونا تصویب شده است .امسال این رقم با مجوز
شــورای سـران به 10بـرابــر معافیت مــاده  84رسیده
که معافیت ماده  84در سال  ،1400رقمی حدود 48
میلیون تومان بوده است و بدین ترتیب  10برابر آن
4میلیارد و 800میلیون تومان میشود.
وی همچنین افزود :بدین ترتیب اصناف و مشاغلی
که کمتر از 4میلیارد و  800میلیون تومان فروش
داشته باشند ،میتوانند اظهارنامه ارائــه ندهند و
مالیاتشان با فرایند دیگری بخشیده شود .مالیات
اینها بدینصورت است که سازمان امور مالیاتی با
همکاری اتحادیهها و اصناف ضرایبی را به هر شغل
اختصاص میدهد که این ضرایب مشخص میکند
چه درصــدی از فــروش اشخاص ب ه عنوان درآمــد و
سودشان در نظر گرفته میشود .نکته دیگر اینکه،
اصناف کمی نگرانی داشتند بابت اینکه چــرا به
آنها اعالمنشده بود واریزیها و تراکنشهایی که
با کارتخوانها انجام میدهند بهعنوان درآمدشان
در نظر گرفته خواهد شد ،زیرا ممکن است این افراد
کارهای غیردرآمدی را هم با همین کارتخوانها انجام
داده باشند؛ برای مثال کارهای شخصی یا دادن قرض
نیز با این کارتخوانها انجامشده باشد.
ملکزاده بیان کرد :البته دغدغه اصناف و مشاغل
صحیح اســت و ســازمــان امــور مالیاتی باید زودتــر
ماجرا را به مشاغل اعالم میکرد ،اما نکته اینجاست
سازمان دوبــاره نسبت به تعیین مالیات مشاغل
مساعدتهایی داشته است .اجرای تبصره ماده101
در حیطه اختیار سازمان امور مالیاتی و امتیازی است
که اصناف میتوانند از آن بهرهمند شوند یا در صورت
عدم تمایل استفاده نکنند .بدین معنا که اگر کسی
اعتراضی داشته باشد میتواند اظهارنامه مالیاتی
ارائه بدهد و اصال ًوارد فرایند تعیین میزان مالیات

نشود اما اگر وارد این فرایند شد خود سازمان با توجه
به میزان درآمد اصناف برایشان مالیات مشخص
میکند .اصناف ســال گذشته حــدود  18میلیارد
تومان مالیات پرداخت کردند امــا بــرای امسال با
توجه به ساماندهی که برای کارتخوانها انجا م شده،
میزان مالیاتشان بیش از  130هزار میلیارد تومان
خواهد بود که این نشان میدهد فاصله بسیار زیاد
و عجیبی بین ارقام مالیاتی امسال و سال گذشته
وجود دارد .برای اینکه به اصناف فشار نیاید و میزان
تعاملپذیریباالبرود،گفتندضرایبمشخصشده
برای میزان سود مشاغل تعدیل میشود و از طرفی
طوری مالیات تعیین میشود که رقم آن بیش از سه
برابر مالیات پرداختی سال گذشته نشود.
مدیر گــروه مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی
گفت :با وجود انجام این اقدامها توسط سازمان امور
مالیاتی اما کماکان برخی از اصناف معترض بودند که
تجمعاتی هم در این رابطه صورت گرفت .متأسفانه
بادستورمستقیمرئیسجمهوربناشدبهصاحبان
مشاغل و اصناف اعتماد شود و به نوعی سازمان
مجبور بــه عقبنشینی شــد .بــا ایــن کــار ،مالیات
ک میلیون مؤدی صفر و مالیات
پرداختی نزدیک به ی 
 88درصد این افراد زیر  5میلیون تومان تعیین شد،
در نتیجه مالیات عدهای از مؤدیان با این روش عمال ً
مخدوششد.اینعقبنشینیسازمانامورمالیاتی
که با فشار دستگاههای حاکمیتی و امنیتی صورت
گرفت ،موجب شد وعده دولت مبنی بر کاهش فرار
مالیاتی و مقابله با آن محقق نشود و در واقــع این
اقدام آنها در ابتدای سال کار اشتباهی بود.
وی معتقد اســت :ایــن شرایط در حالی اســت که
درآمدهای مالیاتی در بودجه امسال رشد بیش از
60درصدی داشته و اگر سازمان امور مالیاتی بخواهد
با همینفرمان پیش برود بعید است بودجه در نظر
گرفتهشده برای درآمدهای اصناف را محقق کند،
بنابراین سازمان باید محکم و قاطع گام بردارد.

مناقصه عمومی به شرح ذیل را 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
گواهیامضایالکترونیکیراجهتشرکتدرمناقصهمحققسازند.تاریخانتشارفراخوان

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1401/04/08می باشد.اطالعات واسناد
و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به
مناقصه گران ارسال خواهد شد.

ب– مهلت تحویل پیشنهادها1401/04/26 :

دستگاه بخور درما
مدل DEM-F600
 1.130.000تومان

خبر
خوب

دستگاه بخور سرد بیتیبی
مدل HYB-B14
 1.164.000تومان

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد

مناقصه عمومی یک مرحله ای

زمان و مهلت اسناد مناقصه :الف  -مهلت دریافت اسناد مناقصه1401/04/15:

تعداد این خودروها به صفر میرسد .بحث فضای مجازی
یرا» مبنی بر اینکه کپی خودروهای خارجی
دربارهخودرو «ر 
است ،درست نیست و با هدف تخریب صورت میگیرد.
مرکز تحقیقات ایران خودرو نیازی به کپیبرداری ندارد،
طی  ۲۰روز آینده ،رونمایی از نخستین مدل ساخته شده
در پروژه  tf۲۱برای یک خودرو جدید هم انجام میشود.

وام
 ۲۰۰میلیونی
مسکن روستایی
اگر پایه پولی را
باال ببرد ،تورم
وحشتناک دارد

در حالی قرار بود
پرداخت وام
 ۲۰۰میلیونی
مسکن روستایی از
اول تیر آغاز شود که
میرکاظمی ،رئیس
سازمان برنامه
و بودجه گفت:
پرداخت این وام اگر
از محل بدهی دولت
به بانکها تأمین
شود ،موجب افزایش
پایه پولی و تورم
میشود.

3

اقتصاد

همه با هم به صرفه جویی در مصرف آب کمک کنیم

ن

مصرف بی رویه از آب باعث خسارت به آیند گان است

دینارعراق (سنا)

ت اول
وب

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد

یک فقره مناقصه عمومی با موضوع برون سپاری فعالیتهای بهره برداری
و نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین در شهرستان
قوچان طبق جدول و به شرح 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

 136.550.000دالر (سنا)

273.062

درهم امارات (سنا)

74.353

18.711

آگهی مناقصه عمومی

درسامانه1401/04/08میباشد.اطالعاتواسنادودعوتنامهمناقصهعمومیموضوعفوق
الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

ردیف

موضوع مناقصه

شماره فراخوان

مبلغ برآورد کار

1

تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی ساده خرید 4دستگاه دیزل ژنراتور
و8دستگاه دیزل ژنراتور کاناپه دار در شهرهای استان

2001001446000115

100.000.000.000
(صد میلیارد ریال)

زمان ومهلت :مهلت دریافت اسناد1401/04/15:
مهلتارسال1401/04/26:
هزینه دو نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

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

