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توسعه و بازار

در نشست روسای کمیسیونهای اتاق ایران مطرح شد

افتتاح ساختمان گمرک در نمایشگاه بین المللی ایران

ســاختمان گمرک نمایشــگاه بین المللی ایران با حضور قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و
تجارت افتتاح شد.
بــه گــزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت ســهامی
نمایشگاههای بینالمللی ایران ،ساختمان گمرک نمایشگاه بین المللی ایران با حضور قائم
مقام وزیر صمت ،مدیر عامل شــرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی ایران و رئیس
گمرک استان تهران افتتاح شد.
در این مراسم ،حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت ،گفت :قرار است گمرک در
شــرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران از ظرفیت حضور شرکت های خارجی
در نمایشــگاه استفاده کنیم تا ترخیص راحت تر باشد .جهت گیری گمرک در نمایشگاه
تامین تجهیزات مورد نیاز تولید کنندگان است و قرار نیست کاالهای دیگری از این طریق
وار شود.
بهمن حســین زاده مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران نیز در این
مراسم گفت :شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران حدود  ۹۰نمایشگاه به صورت
ســاالنه برگزار می کند و برای حضور ویژه شــرکت های خارجی در این نمایشگاه ها و
همکاری آن ها با شــرکت های ایرانی مطابق با کنوانسیون های موجود گمرک در محل
دائمی نمایشگاههای بین المللی ایران افتتاح شده است.
وی افزود :این خدمات بسیار مهمی به شرکت هایی خواهد داد که قصد واردات تکنولوژی
به ایران را داشته باشند و در شرایط تحریم اقتصادی این گام می تواند تاثیر بسزایی در ایجاد
رونق در صنعت ایرانی داشته باشد.

دارو برای کودک مبتال
به سرطان الزم است اما کافی نیست

بیش از  19هزار کودک مبتال به ســرطان در ایران ،تحت حمایت مؤسســه محک هستند
و تالش میشــود عالوه بر تامین هزینههای دارو و درمان ایشان حمایتهای چند جانبه
رفاهی ،آموزشی و روانی نیز به آنها و خانواده هایشان ارایه شود .به گزارش جهان اقتصاد
به نقل از به نقل از روابط عمومی موسسه خیریه محک ،دکتر الهام شاه قلی فوق تخصص
خون و آنکولوژی اطفال در خصوص نقش مؤسسات خیریه نظیر محک در حمایت همه
جانبه از کودکان مبتال به سرطان گفت « :حمایتهای درمانی و تأمین هزینههای دارو برای
مقابله با پیشرفت بیماری ســرطان و رسیدن بیمار به سالمتی اولین نیاز است ولی دیگر
پشتیبانیها نظیر حمایتهای روانی و رفاهی به عنوان مکمل درمان محسوب میشوند».
وی با اثربخش ارزیابی کردن حمایتهای جانبی در بهبودی کودک مبتال به سرطان تصریح
کرد « :زمانی که پزشــک مطمئن باشد سایر حمایتهای جانبی نظیر روانی و رفاهی به
کودک مبتال به سرطان و خانوادهش ارایه میشود ،با اطمینان خاطر و تمرکز بیشتری به امور
درمانی او میپردازد .خوشبختانه مؤسساتی نظیر محک توانستهاند با کمک مردم این دغدغه
را رفع کنند و نقش موثری در تمرکز بیشتر پزشکان بر ارتقای کیفیت درمان داشته باشند».
پزشــک بخش آنکولوژی کودکان بیمارستان بهرامی تصریح کرد « :کودکان قهرمانهای
اصلی مبارزه با سرطان هستند و زمانی میتوانند این نقش را به خوبی ایفا کنند که مجموعه
خدمات متنوع مددکاری و روانشناسی آنها را حمایت کند».
دکتر شاه قلی از پزشکانی است که با تخصص خود فرزندان تحت حمایت مؤسسه محک
را همراهی میکند درباره چگونگی آشــنایی و همکاری با مؤسسه محک ،ادامه داد « :بر
اساس عالقه و دانش نسبی به بیماریهای خونی ،رشته آنکولوژی کودکان را انتخاب کردم
و به واسطه حضور و کار در بیمارستانهای دولتی با مددکاران و نحوه فعالیت محک آشنا
شــدم .خاطرم است که در آن زمان همکاری با پرفســور پروانه وثوق رئیس فقید هیأت
امنای محک و تایید ایشان آرزوی من بود که خوشبختانه به آن رسیدم و توانستم با ایشان
کار کنم».

پرداخت حقوق شهریور ماه بازنشستگان فوالد قبل از پایان ماه

با توجه به پیگیری های مقام عالی وزارت و سرپرست صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد،
حقوق شــهریور ماه بازنشستگان فوالد همانند ماه گذشته ،قبل از پایان ماه پرداخت و به
حساب ایشان واریز گردید.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از مرکز روابط عمومی و ارتباطات صندوق بازنشســتگی
فوالد ،با توجه به پیگیری های مقام عالی وزارت و سرپرست صندوق بازنشستگی کارکنان
فوالد ،حقوق شهریور ماه بازنشستگان فوالد همانند ماه گذشته ،قبل از پایان ماه پرداخت و
به حساب ایشان واریز گردید.
مرکز روابط عمومی و ارتباطات صندوق بازنشســتگی فوالد با صدور اطالعیه ای ضمن
اعالم این خبر تصریح کرد :با تاکیدات ســید عباس هاشــمی منش سرپرست صندوق
بازنشســتگی کارکنان فوالد ،افزایش منزلت و رفاه اجتماعی بازنشستگان نه به عنوان یک
شعار که رکن اصلی تمام اقدامات و سیاست های این صندوق خواهد بود.

سرمقاله

برگزیت ،اوج دموکراسی
دربریتانیا

دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران

ادامه از صفحه2
ضمن اینکه وقتی پای منافع ملی به وسط کشیده می شود ،سیاستمداران کهنه کار و قدرتمند
هم اهداف سیاســی خود را به کنار نهاده و در مســیر حفظ منافع ملی گام بر می دارند.
برخاستن  21نماینده قدرتمند حزب حاکم محافظه کار بر علیه دولت ،اخراج ایشان و از
دست رفتن اکثریت دولت اتفاق کوچکی نیست .ای کاش نمایندگان ما در سطحی بودند
که این مسایل را بخوانند ،بفهمند و به آن عمل کنند .درس دوم آن است که در پی موافقت
ملکه انگلستان با درخواست نخست وزیر مبنی بر تعلیق پارلمان ،عده ای وی را به هم
دستی با حزب حاکم متهم کرده و با آمدن به خیابان اعتراض خود را اعالم داشتند .اما تنها
چند روز بعد و پس از تصویب طرح الزام دولت به درخواست سه ماه تمدید از اتحادیه
اروپا در صورت عدم حصول توافق تا مهلت مقرر در مجلس عوام و تایید آن در مجلس
اعیان ،ملکه این بار هم طرح را امضاء کرده و بدین ترتیب به قانون تبدیل شد .گروهی بر
این عقیده اند که سر نخ تمام امور سیاسی در بریتانیا به دست ملکه الیزابت دوم است و
نمایندگان مجلس و دیگر سیاستمداران عروسک خیمه شب بازی بیش نیستند .این تفکر از
اساس اشتباه بوده و ناشی از ذهنیت دایی جان ناپلئونی و تئوری توطئه است .ملکه انگلستان
همواره تصمیمات را بر مبنای خواست مردم می گیرد و به هیچ وجه نظر شخصی خود
را در اتخاذ تصمیم لحاظ نمی کند .وقتی نخست وزیر درخواست خود را مبنی بر تعلیق
پارلمان به ملکه ارائه داد ،صرف نظر از موافقت یا مخالفت شخصی ،وی خود را ملزم به
اعمال قانون دانســته و با آن موافقت کرد .در جهت مخالف نیز وقتی دو مجلس عوام و
اعیان طرحی را تصویب و تائید می نمایند ،ملکه آن را نظر منتخبین مردم دانسته و بدون
دخالت دادن نظر خود ،آن را امضاء می کند .یعنی ملکه بریتانیا نماینده واقعی مردم است و
به نمایندگی از اکثریت ملت تصمیم گرفته و اقدام می کند .نتیجه این روش هوشمندانه آن
است که با گذشت بیش از  60سال از سلطنت وی هنوز بین مردم با بالغ بر  %72محبوبیت
در میان مردم بریتانیا ،محبوب ترین عضو خاندان سلطنتی در جهان به شمار می رود.
مساله دیگر قابل توجه آن است که بریتانیا قانون اساسی نوشته شده ندارد ولی با این وجود
شرایط دشوار سیاسی که امروز در این کشور حاکم است همه اقدامات در نهایت قانون
مداری پیش رفته و همه خود را ملزم به اجرای کامل قوانین می دانند .ولی در کشور ما با
وجود این که برای هر کاری همه نوع قانون وجود دارد ،تنها مساله ای که محلی از اعراب
ندارد قانون است .تاسف بار اینکه ما علیرغم کثرت قوانین ،این قوانین را اجرا نمی کنیم و
در عوض به اجرای قوانینی می پردازیم که اص ً
ال وجود ندارند و نمونه آن هم جلوگیری
از ورود خانم ها به میادین ورزشی و موتور سواری ایشان است .لذا نوشته یا نانوشته بودن
قانون نیســت که کشوری را قانونمند می کند بلکه مالک فرهنگ قانون مداری است که
متاسفانه ما هنوز از آن بی بهره ایم .و باالخره اینکه مشکالت سیاسی بریتانیا به هیچ وجه
کوچکتر و ساده تر از مسایل کشور ما در صحنه بین الملل و برجام نیست .سیاست مداران
انگلیسی علیرغم مخالفت های بسیار شدید با نظرات یکدیگر به مباحثه پرداخته و مجلس
هم در نهایت توانمندی نقش ایفاء می کند .در کشور ما اما دو طرف برجام و برجام های
دیگر را چماق کرده و بر ســر یکدیگر می کوبند و در این ماجرا منافع ملی است که به
فراموشی سپرده می شود .مشکل این جاست که ما مدیریت کشور را به آنهایی سپرده ایم
که در بیشــتر موارد نه علمش را دارند و نه عزمی برای در اولویت قرار دادن منافع ملی.
وقت آن رسیده به جای اینکه بر کوبیدن طبل توخالی موفقیت هایمان اصرار کنیم به خود
بیائیم و با استفاده از تجربیات جهانیان ،کشور را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دهیم.
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تشکیل کمیته قانون تجارت برای جمعبندی نظرات بخش خصوصی

گروه توسعه

development@jahaneghtesad.com

روسای کمیسیونهای تخصصی طی نخستین نشست در دوره
نهم هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به تصویب کتاب اول
از قانــون تجارت ،مقرر کردند ،کمیتهای با حضور اســاتید و
حقوقدانان خبره و اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران که روی
این موضوع دیدگاه دارند ،تشکیل شود تا در فرآیند تصویب
کتاب دوم و سوم این قانون ،نظرات راهبردی بخش خصوصی
در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران ،در
نخستین نشست روسای کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران
نسبت به فرایند تصویب کتاب اول قانون تجارت که به اصول
کلی قراردادها میپردازد ،انتقاد شد .رئیس کمیسیون حقوقی و
حمایتهای قضائی و مقرراتی اتاق ایران با بیان این مطلب که
آنچه به عنوان کتاب اول از قانون تجارت به تصویب مجلس
رسید بر خالف روند اصولی مجلس بود ،گفت :هرچند در این
رابطه تخلف آییننامهای رخ نداد اما متأسفانه آنچه به تصویب
رسید با بندهایی که در نشستهای کمیسیون مجلس به توافق
رسیده بودیم ،تفاوتهای زیادی داشت.
احمد آتشهوش ،رئیس کمیســیون حقوقی و حمایتهای
قضائی و مقرراتی اتاق ایران طی گزارشــی از روند تصویب
قانون تجــارت از برخی اظهارنظرهــا در فضای مجازی در
مــورد غفلت اتاق ایران از حضور و اعالم نظر در مورد الیحه
قانون تجارت ،انتقاد و تصریح کرد :اتاق ایران از دو سال قبل
پیگیر این موضوع شده و نمایندگان آن از کمیسیون حمایت
قضائی به صورت مرتب در جلسات کمیسیون مجلس شرکت
میکردند.
وی ادامه داد :اتاق ایران به هیچ وجه نســبت به این مســئله
بیتفاوت نبوده و در تمام نشســتهای کارشناســی مربوطه
حضور مؤثر داشته است.
این فعال اقتصادی در مــورد روند تصویب این قانون گفت:

در ابتدا اصالحات قانون تجارت در قالب الیحه مطرح شــد
اما بعدها به صورت طرح درآمد و تفاوتهای زیادی هم بین
بندهای الیحه و طرح آن وجود داشت .بعد از حدود  14سال
از ارائه الیحه اولیه ،قرار شد این قانون در سه کتاب به تصویب
برســد ،کتاب اول مربوط به اصول کلی قراردادها ،کتاب دوم
مربوط به شرکتها و کتاب سوم در مورد ورشکستگی است.
بر اساس اظهارات او ،نماینده اتاق ایران در تمام نشستهای
کمیسیون مجلس حضور پیدا میکرد تا شهریور سال گذشته که
دیگر از اتاق دعوتی صورت نگرفت .بعدها از طریق رسانهها
متوجه شدیم ،موضوع در دستورکار مجلس قرار گرفته و آنچه
از کمیسیون به صحن آمده با آنچه در جلسات ما توافق شده
بود ،تفاوت داشت.
بــه باور آتش هوش ،نمایندگان مجلس آن طور که باید روی
تصویب بندهای این طرح تمرکز نداشتند و بدون هیچ بحث
و اعــام نظری ،بندهای موردنظر ظرف مــدت  10دقیقه به
تصویب رسید.
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضائی و مقرراتی اتاق
ایران از برنامهریزی و تالش اتاق ایران برای تأیید نشــدن این
قانون در شورای نگهبان خبر داد و گفت :به محض نهایی شدن
کتاب اول ،مجلس شورای اسالمی ،کتاب دوم را در دستورکار
قرار داد .در این راستا کمیسیون حقوق اتاق پیگیریهای خود
برای اعالم نظرات کارشناسی بخش خصوصی در مورد کتاب
دوم را آغاز کرده است.
وی تأکید کرد :در ابتدای کتاب دوم ،تعریفی از تاجر ارائه شده
که اتاق روی آن بحث جدی دارد .با پیگیریهایی که صورت
گرفت در حال حاضر این بخش حذف شده تا با اعمال نظرات
بخش خصوصی ،تعریفی جدید از تاجر جایگزین آن شود.
توجه بیش از حد به عرف
در قانون جدید ابهامآفرین است
در ادامه علی شمس اردکانی ،رئیس کمیسیون اقتصاد کالن اتاق
ایران از ابهامات موجود در این مصوبه اخیر مجلس به عنوان

کتاب اول قانون تجارت ســخن گفت و خواستار اصالح آن
شد .به باور این فعال اقتصادی اگر این ابهامات برطرف نشود،
سرمایهگذاران داخلی و خارجی رغبتی به حضور در بازار ایران
نخواهند داشت.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تأکید کرد :در این قانون
تأکید زیادی روی عرف شده که میتواند زمینهساز ابهامهای
زیادی شود و قراردادها را بیاعتبار میکند.
جبار کیانیپور ،نایبرئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی
مهندســی اتاق ایران نیز با استناد به قانون بهبود مستمر محیط
کسبوکار گفت :مجلس و هر نهاد تصمیمگیری باید با توجه
بــه دیدگاههای بخش خصوصی ،در مورد مســائل اقتصادی
تصمیمگیــری کند .متأســفانه در تصویب قانــون تجارت،
دیدگاههای بخش خصوصی نادیده گرفته شده است.
ارسال نامهای با امضای روسای سه اتاق و اعتراض به
روند تصویب قانون تجارت
محمدرضا رمضانی ،معاون امور مجلس اتاق ایران که در فرآیند
تصویب این قانون و ارتباط بین اتاق ایران و مجلس نیز حضور
پررنگی داشت ،از پیگیریهای نمایندگان اتاق و حضور آنها
در جلسات مربوط به بررسی طرح قانون تجارت سخن گفت
و تأکید کرد :از دوره هشتم مجلس ،اصالح قانون تجارت در
دســتورکار قرار گرفت و هدف ایــن بود که پس از تصویب
در صحن مجلس ،با اتکا به اصل  185برای مدتی مشــخص
به صورت آزمایشی اجرا شــود .او افزود :این هدف از سوی
شورای نگهبان تأیید نشد و در نتیجه مجلس تصمیم گرفت،
قانون را به صورت جداگانه در سه کتاب به تصویب برساند.
بر اســاس اظهارات وی در فضای مجازی اظهاراتی در مورد
بیتوجهی بخش خصوصی به قانون تجارت ،عنوان میشود
که همگی نادرست هستند .نمایندگان اتاق ایران از همان ابتدای
کار در تمام جلسات مشارکت فعال داشتند .هرچند در نهایت
بندهای این قانون متفاوت از آنچه در این جلسات مطرح شده
بود ،وارد صحن شد و به تصویب رسید.

رمضانی همچنین از تهیه نامهای با امضای سه اتاق برای رئیس
قوه مقننه در اعتــراض به روند تصویب این قانون خبر داد و
اعالم کرد :اتاق در حال حاضر ســعی دارد خواسته خود را از
طریق شورای نگهبان دنبال کند.
تشکیل کمیته قانون تجارت برای جمعبندی و اعالم نظر
بخش خصوصی
در این رابطه غالمحســین شافعی ،رئیس اتاق ایران به ارتباط
مســتمر و مؤثر پارلمان بخش خصوصی و مجلس اشــاره و
تصریــح کرد :همواره اتاق ایــران و مجلس رابطه مطلوبی با
یکدیگر داشــته به طوری که شخص آقای الریجانی پیش از
بسیاری از دیدارها و نشســتهای خود با مقامات داخلی و
خارجی دیدگاههای بخش خصوصی را دریافت میکنند .این
نکته بسیار مهمی است که نباید نادیده گرفته شود.
وی پیشنهاد داد :در مورد قانون تجارت که قانون مادر و بسیار
مهمی محسوب میشود ،کمیتهای با حضور حقوقدانان ،اساتید
دانشــگاهی و جمعی از اعضای کمیسیونها که در این حوزه
نظر و دیدگاهی دارند ،تشکیل شود و اعمال نقطه نظرات خود
را از طریق مجلس دنبال کنند.
شافعی در ادامه به آغاز دور جدید هیات نمایندگان اتاق ایران
اشــاره و تأکید کرد :خواسته هیات رئیســه این است که این
دوره را متفاوت از دوره قبل شــروع کنیــم .به گونهای که از
مدلها و الگوهای جدید بهره گرفته و به سمت نتیجه محوری
حرکت کنیم.
به اعتقاد رئیس اتاق ایران میتوان در مورد کمیسیونها از مدل
مجلس شــورای اسالمی الهام بگیریم و با طرح موضوعات و
بررسی کارشناسی روی آنها توسط هر کدام از کمیسیونهای
تخصصی ،در هر نشست هیات نمایندگان یک مصوبه یا بیانیه
داشته باشیم.
ابعاد و کارکرد قانون تجارت بسیار وسیع است؛ ابهام در
آن جایز نیست
محمدرضــا انصاری ،نایبرئیس اتاق ایــران که در این دوره
نیز مســئولیت نظارت راهبردی کمیسیونها را به عهده دارد،
در مورد قانون تجارت و اهمیت آن گفت :این قانون بســتری
برای حرکت همه بخشهای کشور است و اگر ابهامی در آن
وجود داشته باشد همه بخشها را دچار مشکل میکند .در واقع
مشکالت و نواقص آن نه تنها برای بخش خصوصی بلکه برای
همه حوزهها دردسرساز خواهد بود.
او در ادامه گزارشــی از فعالیتها و اقدامات کمیسیونها در
دوره قبــل ارائه داد و با بیان این مطلب که نظام ارزیابی کیفی
کمیســیونها در دوره گذشــته طراحی و اعمال شد ،گفت:
کمیسیونها را بر اســاس همین نظام ارزیابی در چهار گروه
پالتین ،طال ،نقره و برنز قرار دادیم که به زودی جزئیات آن را
منتشر خواهیم کرد.
انصاری همچنین تأکید کرد :در این دوره سعی میشود بیش
از گذشته از نمایندگان کمیسیونها برای حضور در مجامع و
شــوراها استفاده شود .همچنین همه کمیسیونها باید تا سوم
مهرماه اولویتهای خود را برای این دوره در اختیار دبیرخانه
کمیسیونها قرار دهند.

رئیس سازمان امور مالیاتی اعالم کرد:

بخشودگی جرایم مالیاتی مشروط به پرداخت بدهیها تا پایان مهر
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی گفت :چنانچه تولیدکنندگان و
فعــاالن اقتصادی ،بدهیمالیاتی خود را تا پایان مهرماه پرداخت
کنند100 ،درصد جرائم قابل بخشش آنها بخشوده میشود.
به گزارش ایســنا ،امید علی پارســا در دیدار با مراجع تقلید و
علمای حوزه علمیه قم ،بابیان اینکه در برخی از کشــورها سهم
مالیات در هزینههای جاری تا  85درصد است ،اما این نسبت در
کشــور ما به  50درصد هم نرسیده است ،گفت :عدم وابستگی
درآمد کشور به منابع نفتی با مالیات میسر میشود.
وی با ارائه گزارشی از برنامهها ،تحوالت و دستاوردهای سازمان
امور مالیاتی کشور ،اظهار کرد :یکی از آرزوهای دیرینه کشور و

همچنین از تأکیدات مقام معظم رهبری ،عدم وابســتگی بودجه
کشور به منابع نفتی است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود :در برنامهها و اسناد
باالدســتی مختلفی که بعد از انقالب اسالمی نوشته شده ،اتکا
کشــور به درآمدهای غیر نفتی از جمله مالیاتها در دستور کار
بوده که آن گونه که باید و شاید این امر محقق نشده است.
وی با بیان اینکه معتقدیم بــرای تحقق عدالت مالیاتی ،مالیات
باید متناسب با ثروت ،درآمد و مصرف افراد اخذ شود ،افزود :با
یک نظام مالیاتی کارآمد ،منصف ،عادل و شجاع میتوانیم انتظار
تحقق عدالت در جامعه را داشته باشیم.

پارسا اظهارکرد :وصول مالیات همراه با اصول ،دستور کار نظام
مالیاتی است که در این صورت فضای اقتصادی و کسب و کار
در کشور رو به بهبودی خواهد رفت.
وی با تأکید بر مقابله یکپارچه با پدیده فرار مالیاتی در کشــور،
افزود :امروز عزم خوبی در بین قوای مختلف در جهت مبارزه با
مفاسد اقتصادی و فرار مالیاتی وجود دارد که امیدوار کننده است.
رئیس ســازمان امور مالیاتی با بیان اینکــه  40درصد از اقتصاد
کشور از پرداخت مالیات معاف است که همین امر موجب سوء
استفاده افراد سودجو شده اســت ،تصریح کرد :در کشور فرار
مالیاتی زیاد اســت و جامعه باید به این فرهنگ و باور برسد که

پرداخت مالیات در واقع کمک به عمران و توسعه کشور است
و فرار مالیاتــی در واقع غارت بیت المال و دزدی از حق دیگر
مردم است.
او عنوان کرد :البته هزینههای صورت گرفته در کشور نیز باالست
کــه میباید با صرفه جویی هزینهها را مدیریــت کرده و آن را
کاهش داد.
پارسا با تاکید بر حمایت نظام مالیاتی از تولید در کشور تصریح
کرد :حمایت محدود ،مشروط ،کاهنده و تضمیندار از کسانی که
به امر تولید مشغولند ،وظیفه حکومت است ،اما این حمایت ها
برای کسانی است که فعالیت اقتصادی سالم دارند.

گردهماییبزرگصنعتگرانساختمان

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان برگزار می شود
گروه توسعه
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ده ها شــرکت بزرگ داخلی و نمایندگان محصوالت خارجی،
صنعتگران و مهندسان بخش های مختلف حوزه ساخت و ساز
و همچنین وزارتخانه ها ،سازمان ها و نهادهای مرتبط با صنعت
ساخت و ساز کشور از هجدهم تا بیست و یکم مهر ماه با حضور
در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان
که در محل نمایشــگاه های بین المللی اصفهان برگزار می شود؛
جدیدترین تولیدات و خدمات خود را ارائه می کنند.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی و اطالع رسانی
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان؛ در
این نمایشــگاه بیش از  130شــرکت از جمهوری اسالمی ایران
و نمایندگانی از کشــورهای چین ،ترکیه و روسیه نوین ترین و
پیشرفته ترین طرح ها ،برنامه ها و پروژه های خود را در سه حوزه

(تکنولوژی های نوین ،ســازه ها و نماها) ،ارائه و در معرض دید
عالقمندان قرار خواهند داد.
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان در
مســاحتی بالغ بر  10000متر مربع و در محل نمایشگاههای بین
المللی استان اصفهان ،پل تاریخی شهرستان ،برگزار می شود و در
آن بسیاری از استان های کشور از جمله استانهای اصفهان ،تهران،
آذربایجان غربی و شرقی ،فارس ،یزد ،قزوین ،قم و کرمان حضور
دارند .علیرضا آموخته مدیر برگزاری بیســت و دومین نمایشگاه
بین المللی جامع صنعت ساختمان گفت :در این نمایشگاه انواع
طرح ها و پروژه های سبک سازی ساختمان ،مجتمع سازی ،انواع
ســازه های فلزی ،سازه های بتنی ،سازه های پیش ساخته  ،فنی
مهندســی ،نظارت ،طراحی و دکوراسیون داخلی ،ساختمان های
هوشمند ،بهینه سازی انرژی ،درب و پنجره ،آسانسور ،پله برقی و
باالبر ها ،پروفیل و آلومینیوم ،عایق های حرارتی و صوتی ،تهویه
و تاسیسات ساختمانی ،لوله و پلیمر ،کاشی و سرامیک  ،شیرآالت،

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران مطرح کرد:

پای دالالن به بازار روپوش مدارس باز شد

عضــو هیئت مدیــره اتحادیه صنــف تولیدکنندگان و
فروشــندگان پوشاک تهران با بیان اینکه در حال حاضر
نهادی برای نظــارت بر کیفیت لبــاس مدارس وجود
ندارد ،از حضور دالالن برای گرفتن ســفارش روپوش
از مدارس سخن گفت.
مجیــد افتخاری در گفتوگو با ایســنا ،با بیان اینکه در
بخش ســفارش روپــوش مدارس نوعی رانت شــکل
گرفته ،اظهار کرد :در مواردی برخی از دالالن به مدارس
معرفی میشــوند و سفارش روپوش مدارس را از آنها
میگیرنــد و به تولیدکنندگان میدهنــد؛ بنابراین بخش
عمدهای از مبلــغ دریافتی از والدین بابت تهیه روپوش
مدارس ،نه به جیب تولیدکننده یا سیستم آموزشی ،بلکه
به جیب دالالن میرود.
وی در ادامه با بیان اینکه نهادی برای نظارت بر کیفیت
لبــاس مدارس وجود ندارد ،اظهــار کرد :برای دوخت
لباسهایی که برای مدارس تهیه میشــود نباید از الیاف
پلیاســتر اســتفاده شــود ،چراکه این الیاف به کودکان

آســیب میزند ،اما در حال حاضر اســتاندارد روپوش
مدارس سنجیده نمیشود.
عضــو هیئت مدیــره اتحادیه صنــف تولیدکنندگان و
فروشــندگان پوشاک تهران در ادامه با بیان اینکه قانونی
مبنی بر لزوم اســتفاده از لباس یکسان در طول سال از
سوی دانشآموزان ،وجود ندارد ،تصریح کرد :در گذشته
چهارچوبی از نظر رنگ و شــکل روپوش مدارس برای
دانشآموزان تعیین میشــد ،اما امــروزه تامین روپوش
مدارس به نوعی تجارت تبدیل شده و دالالن شرایط را
بهگونــهای پیش میبرند که والدین را مجبور کنند برای
تهیه روپوش مدارس به مدرسه سفارش دهند.
وی همچنیــن با بیان اینکه اســتفاده از یک لباس ثابت
در کل ســال تحصیلی تمام خالقیــت دانشآموزان را
از بین میبرد ،گفت :در کشــورهای توســعه یافته نیز
معموال چهارچوبی برای لباس مدارس تعیین میشــود
و دانشآموزان مجبور نیستند همیشه از یک دست لباس
استفاده کنند.

تجهیزات و طرح های نوین ساختمانی ارائه می شود.
وی اضافه کرد :برگزاری چند همایش و نشست علمی ،آموزشی
با حضور مهندسان ،صاحب نظران و استادان دانشگاه ها و مقامات
مرتبط برخی از برنامه های جانبی بیست و دومین نمایشگاه بین
المللی جامع صنعت ساختمان است.
آموخته تاکید کرد :این نمایشگاه با هدف کمک به رونق ساخت
و ســاز ،شــناخت توانمندی ها و کمبودهای صنعت ساختمان،
آشنایی با پیشرفت های روز این صنعت در ایران و جهان ،توسعه
و گسترش سبک سازی ،مقاوم سازی و ساختمان سازی کشور،
اشــتغالزایی و ایجاد یک فضای اقتصادی و تجــاری ويژه برای
رويارویی شــرکت های فعال در زمینه ماشین آالت ،تجهیزات،
مصالح ،خدمات و تکنولوژی صنعت ساختمان و عمران برگزار
می شود.
نمایشگاه امسال ،بخشهای مختلفی را در خود جای داده است که
در حوزه «سبکسازی و مقاومسازی ساختمان» ،شرکت کنندگان

مختلف از سازهها و خانههای پیشساخته ،انواع عایقهای رطوبتی
و حرارتی و انواع دیوارها ،جداکنندهها و سقفهای پیشساخته
رونماییمیکنند.
در قســمت «تولیدات و محصوالت دکوراســیون داخلی خانه
و آشپزخانه» نیز شــاهد نمایش کابینت آشــپزخانه ،شیرآالت
ســاختمانی ،دکوراســیون مدرن ،نمای داخلی ،انواع کفپوش،
پوشش ساختمانی ،رنگ و انواع کاغذهای دیواری و نرده ،حفاظ،
پله و جان پناه خواهیم بود.
در حوزه «نما و پوشــشهای خارجی ساختمان» دستاوردهای
شرکتها در بخش پوشش سقف و دیوارهای بیرونی ،انواع درب
و پنجره و انواع عایقهای حرارتی در معرض بازدید عمومی قرار
میگیرد.
«مصالح اولیه ساختمانی» بخش دیگری از این نمایشگاه خواهد
بود که به ارائه دســتاوردهای شرکتها در حوزههای بلوک ،بتن،
آجر و سفال ،گچ و سیمان و آهن و فوالد میپردازد.

یک کارشناس امور مالیاتی ارزیابی کرد:

فرار  ۴۰درصدی پزشکان از مالیات
یک کارشناس امور مالیاتی میزان فرار مالیاتی در میان پزشکان را
حدود  ۴۰درصد و حتی بیشــتر ارزیابی کرد و گفت که سازمان
امور مالیاتی باید بتواند از طریق تعامل با بانکها ودسترســی به
حســابهای پزشکان به مالیات واقعی این صنف دسترسی پیدا
کنند .سیاووش غیبی پور کارشناس امور مالیاتی در گفت و گو با
ایسنا ،با بیان این که نصب فقط  ۲۰درصد از صندوقهای مکانیزه
فروش ســازمان امور مالیاتی توسط پزشکان به معنای شکست
و عقب نشینی ســازمان امور مالیاتی در طرح خود است اظهار
کرد :در مجموع در جمع مالیات پزشکان نسبت به سال گذشته
بعید است تغییری حاصل شــود و درآمدهای مالیاتی حاصل از
صنف پزشکان کمتر از ســال گذشته شود ،چرا که حسابهای
پزشــکان در دسترس سازمان امور مالیاتی قرار دارد .غیبی پور با
بیان این که امکان محاسبه درآمد مشمول مالیات پزشکان وجود
دارد درباره شیوههای محاسبه مالیات پزشکان اظهار کرد :برای مثال
فرآیندهای بیمهای و قراردادی که پزشکان با بیمههای تکمیلی امضا
میکنند یکی از گزینههای است که سازمان امور مالیاتی میتواند
از طریق آن به درآمدهای پزشــکان دسترسی پیدا کنند .او با بیان

این که طرح صندوقهای مکانیزه فروش از طریق مجلس شورای
اسالمی ارائه شده بود ادامه داد :به نظر میرسد چون پزشکان در
طرح صندوقهای مکانیزه فروش پیشقدم بودند نسبت به این امر
مقاومت کردهاند و شاید آن را نوعی تنبیه برای خود قلمداد میکند.
او با اشاره به برنامههای سازمان امور مالیاتی برای نصب دورهای
صندوقهای مکانیزه فروش در میان اصناف مختلف اظهار کرد:
پیش از این نیز در طرح مالیات بر ارزش افزوده اصنافی مانند طال
فروشان و آهن فروشان نسبت به سازمان امور مالیاتی مقاومتهای
داشتند که در نهایت نیز فرآیند مالیات رسانی برقرار شد.
غیبی پور گستردگی فرار مالیاتی در بین صنف پزشکان را حدود
 ۴۰درصد و حتی بیشــتر ارزیابی کــرد و گفت :در حال حاضر
حدود  ۸۰درصد از پزشــکان اظهارنامه مالیاتی پر میکند اما این
که این مالیاتهای اظهار شده تا چه حد به واقعیت نزدیک باشد
مسئلهای است که جای بررسی دارد.
این کارشناس امور مالیاتی اصلی ترین ایراد در سازوکارهای مالیات
ســتانی را نبود ساختارهای دقیق بانکی و مالیاتی ارزیابی کرد که
باعث میشود ضریب خطا در مالیات ستانی افزایش پیدا کند.

