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گزارش رانت ۶۵۰ ميليون يورويي 
به قوه قضاييه مي رود

مصطفي افضلي فر گفت از آنجا كه مسووالن در ارايه رانت ۶۵۰ ميليون 
يورويي به يك شركت خاص خالف قانون عمل كردند، اين موضوع قابل 
پيگرد قانوني است و گزارش كميسيون اصل »۹۰« در اين زمينه به قوه 

قضاييه ارسال مي شود. 
سخنگوي كميسيون اصل »۹۰« مجلس شوراي اسالمي با اشاره به 
آخرين وضعيت خبر اعالم ش��ده از سوي احمد توكلي مبني بر اعطاي 
رانت ۶۵۰ ميليون يورويي وزارت صنعت، معدن و تجارت به يك شركت 
خاص  به تس��نيم  گفت: كميسيون اصل »۹۰« مجلس پس از شكايت 
آقاي توكلي به دليل اينكه چنين رانتي مصوب شده بود تا توسط بانك 
مركزي به يك شركت داده شود بررسي اين پرونده را آغاز كرد و نفس 

اين تصويب  تخلف بوده است.

بانك توسعه صادرات در مبارزه با پولشويي 
اول شد

بانك توسعه صادرات حائز دريافت رتبه نخست اهداف موردنظر پروژه 
مبارزه با پولشويي وزارت امور اقتصادي و دارايي شد.

به گ��زارش پولي مالي ، مركز اطالعات مالي ش��وراي عالي مبارزه با 
پولش��ويي وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك توس��عه صادرات را حائز 
دريافت رتبه نخس��ت اهداف موردنظر پروژه مبارزه با پولش��ويي در فاز 

اول اعالم كرد.
بر اساس اين گزارش، بانك توسعه صادرات با كسب 82/۶۵ درصد از 
اهداف مورد نظر پروژه مبارزه با پولش��ويي در فاز اول  رتبه نخست را در 

بين 33 بانك و موسسه اعتباري به خود اختصاص داد.

سامانه آني چك در شعب بانك انصار
بانك انصار براي نخستين بار و در راستاي توسعه خدمات بانكي و 
جلب رضايت هرچه بيشتر مشتريان به زودي در شعب ممتاز و منتخب 
خود سامانه »آني چك« را راه اندازي مي كند تا صدور دسته چك براي 

مشتريان متقاضي خوش حساب به صورت آني صورت گيرد. 
به گ��زارش »جهان صنعت« به نقل از روابط عمومي بانك انصار، 
س��يد حميد خالقي، مديركل بازاريابي و تبليغات اين بانك س��امانه 
آني چك را يك خدمت جديد دانس��ت كه باعث جلوگيري از اتالف 
وقت مشتريان شده و فرآيند درخواست و واگذاري دسته چك را كه 
درگذشته طي چند روز صورت مي گرفت، به تنها چند دقيقه تقليل 
مي دهد.  مديركل بازاريابي و تبليغات بانك انصار در پايان اضافه كرد 
كه به طور طبيعي اين خدمت جديد به مشتريان خوش حساب تعلق 

مي گيرد و تحويل آن به صورت آني است.

برگزاري مجمع عمومي بيمه پارسيان 
مجمع عمومي عادي س��االنه ش��ركت بيمه پارسيان با حضور 88 

درصد سهامداران برگزار شد.
به گزارش »جهان صنعت« به نقل از روابط عمومي ش��ركت بيمه 
پارسيان، در اين جلسه گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت قرائت 
و پس از ارايه پاسخ هاي الزم در مورد بندهاي گزارش حسابرس و بازرس 
و سواالت مطروحه، صورت هاي مالي عملكرد منتهي به ۹2/12/2۹ به 
تصويب رسيد و در زمينه ميزان تقسيم سود عملكرد سال مالي يادشده 
نيز بحث و بررسي الزم به عمل آمد و تقسيم مبلغ 4۵۰ ريال سود به 

ازاي هر سهم به تصويب حاضرين در مجمع رسيد.
رشد مناسب و تركيب بهينه پرتفوي و همچنين شفافيت صورت هاي 

مالي از نكات مثبت عملكرد شركت در سال مالي مورد اشاره بود.

يه
نما

بانک مرکزی اعالم کرد؛
تعيين سقف 4۰ درصدي براي سرمايه گذاري بانك ها

گروه اقتصادي- پس از عقب نشيني بانك مركزي نسبت به ممانعت 
از بانك ها در موضوع شركت داري ،  اين نهاد نظارتي بر سقف 4۰ درصدي 

سرمايه گذاري بانك ها تاكيد كرد.
بانك مركزي ج ا ا پس از انتش��ار اطالعيه روز اول خرداد ماه ۹3 ،  به ارايه 
توضيح در باره خبر خود پرداخت و بر تعريف س��قف سرمايه گذاري بانك ها 
تاكيد كرد ،  اين در حالي است كه بر اساس مصوبه 12 اسفند ۹1 اين نهاد 
حاكميتي،  بانك ها از هرگونه شركت داري منع و ملزم به واگذاري شركت هاي 

تحت پوشش خود،  حتي صرافي ها در هر قالب حقوقي شده بودند.

بنا بر اعالم بانك مركزي سقف سرمايه گذاري بانك ها در سهام شركت ها 
اعم از موجود و جديد، وفق مصوبه مقام سياس��ت گذار پولي حداكثر 4۰ 

درصد سرمايه پايه هر بانك است. 
اين بانك اعالم كرد كه متاسفانه بعضي از بانك ها اين نسبت را رعايت 
نكرده ان��د و بانك مركزي با جديت به دنبال اصالح آن اس��ت و بانك هاي 
يادشده مكلف شده اند در يك دوره زماني مشخص نسبت به اصالح نسبت 

مجاز اقدام كنند. 
بديهي است بانك ها و موسسات اعتباري كه ظرف مدت زماني تعيين 
شده نسبت به تعديل ارقام سرمايه گذاري خود در سهام شركت ها و همچنين 
تسهيالت اعطايي به شركت هاي زيرمجموعه و به طور كلي اشخاص مرتبط 
خود اقدام نكنند طبق ضوابط و مقررات موجود با آنها برخورد خواهد شد 

و تضييقات مشخصي براي آنها منظور مي شود. 
بر اين اس��اس پيش از اين حميد تهرانفر، معاون نظارتي بانك مركزي 
اعالم كرده بود شوراي پول و اعتبار حدود مشخصي را براي سرمايه  گذاري 
در س��هام شركت ها توسط بانك ها تعيين كرد و مقادير مشخصي را براي 

اعطاي تسهيالت به شركت هاي زير مجموعه بانك ها مجاز داشته است. 
وي همچنين گفته بود در حال حاضر نس��بت س��رمايه گذاري هاي هر 

بانك به سرمايه پايه آن بانك برابر با رقم 4۰ درصد است.
 مانده س��رمايه گذاري بانك ها و موسسات اعتباري در سهام شركت ها 
نش��ان مي ده��د كه در اس��فند ماه س��ال 13۹2، نس��بت ف��وق به طور 
 متوس��ط معادل ۵1 درصد بوده كه 11 واحد درصد از حد تعيين ش��ده 

بيشتر است. 
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گروه اقتصادي- فعاالن بخش خصوصي 
و مدي��ران ش��ركت هايي كه از تس��هيالت 
حس��اب ذخي��ره ارزي ب��راي تاس��يس يا 
توسعه كارخانجات توليدي صنعتي استفاده 
كرده اند، روز گذشته در اتاق بازرگاني ايران 
براي جلوگي��ري از تعطيلي كارخانجات و 
ورشكستگي صاحبان سرمايه پيشنهادهايي 

ارايه دادند.
مدي��ران  و  بخش خصوص��ي  فع��االن 
ش��ركت هايي ك��ه از تعطي��الت حس��اب 
ذخي��ره ارزي ب��راي تاس��يس يا توس��عه 
كارخانجات توليدي و صنعتي خود استفاده 
كرده اند، گردهم آمده و پيشنهاداتي را براي 
بازپرداخت تس��هيالت دريافتي از حساب 
ذخيره ارزي با حفظ  و تداوم توليد، افزايش 
اشتغال، جلوگيري از تعطيلي كارخانجات و 
ورشكس��تگي صاحبان صنايع به سه روش 

اعالم كردند.
با توج��ه به اب��الغ سياس��ت هاي كلي 
اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري 
به قواي س��ه گانه كه حماي��ت از صنايع و 
تولي��دات داخلي در اكثر بندهاي 24 گانه 
آن تاكيد شده است، اجبار كردن صاحبان 
صنايع ب��ه پرداخت بدهي هاي ارزي خارج 
از نرخ روز گش��ايش كه توجيه اقتصادي، 
مالي و فني، طرح ه��اي صنعتي بر مبناي 
آن ص��ورت گرفته، منجر به كاهش توليد، 
افزايش بيكاري و احتمال توقع ورشكستگي 

صنايع را در پي خواهد داشت.
فعاالن بخش خصوصي همچنين در بند 
دوم بيانيه خود به اين نكته اش��اره كردند 
كه چون تمام بدهي هاي ارزي تهاتر ش��ده 
توس��ط چهار بانك )ص��ادرات،  ملت، رفاه 
و تج��ارت( كه به ن��رخ روز مبادله و تهاتر 
تبدي��ل به ريال و برابر بخش��نامه ش��ماره 
۹1/31۰۶32 به تاريخ ۹1/11/18 مندرج 
در ماده »1۹« بخش��نامه يادشده محاسبه 
و در سررس��يد اقساط آن مطالبه مي شود، 
انتظار داريم كه ش��وراي پ��ول و اعتبار با 
توجه به قانون بودجه سال جاري در جهت 
رفع تبعيض از تسهيالت گيرندگان حساب 
ذخيره ارزي براي تسويه بدهي ساير بانك ها 

از نظ��ر تعيين نرخ مدت زمان بازپرداخت، 
نحوه تسويه و بخشودگي )مانند چهار بانك 

يادشده( تصميم عادالنه اي بگيرند.
در بند سوم اين بيانيه كه از سوي فعاالن 
بخش خصوصي تاييد شده به اين نكته اشاره 
دارد كه اعتبارات اس��نادي و بروات اعم از 
ريفاينان��س، مدت دار، نقدي و حوالجات از 
منابع مختلف بانك ها با حساب ذخيره ارزي 
كه براي واردات مواد اوليه ماش��ين آالت و 
تامين پروژه ه��اي صنعتي، خدمات فني و 
مهندسي پرداخت شده است بر اساس نرخ 

روز گشايش و تسويه شود.

بانک ها از ريل اصلي خود خارج شدند � 
بر همي��ن اس��اس يحيي آل اس��حاق، 
ريي��س ات��اق بازرگاني و صناي��ع و معادن 
تهران در نشس��ت فع��االن اقتصادي براي 
حل مش��كل بازپرداخت وام هاي ارزي در 
اتاق اي��ران گفت: هم اكن��ون روابط بانكي 
با فعاالن اقتصادي مش��كالت زيادي دارد 
و ت��ا زماني كه اين رابط��ه ميان بانك ها با 
فعاالن اقتصادي و بانك ها با بانك مركزي  
س��اماندهي نش��ود، خروجي آن فش��ار بر 

فعاالن اقتصادي است.
ريي��س اتاق بازرگاني و صنايع و معادن 

تهران افزود: در حال حاضر فضاي متالطم 
اقتص��ادي براي فعاالن اقتصادي ش��رايط 
پاي��داري نيس��ت و همي��ن امر م��ا را در 
مقايس��ه با رقبا  با مش��كالت زيادي مواجه 

كرده است.
وي تصري��ح ك��رد: فع��االن اقتص��ادي 
شرايط س��خت را پذيرفته اند  اما متاسفانه 
را  ش��رايط  اي��ن  هن��وز  تصميم گي��ران 
نپذيرفته ان��د  اين در حالي اس��ت كه بايد 
با فعاالن اقتصادي ب��ا مديريت ويژه رفتار 

كرد.
آل اس��حاق ادام��ه داد: حل مش��كالت 
بايد ريش��ه اي صورت گي��رد و با توجه به 
اقتضائات روز، راهكارهاي عملياتي پيشنهاد 

و اجرايي كرد.
به اعتقاد وي، يكي از مشكالت اساسي 
كشور بانك و روابط بانكي است كه فضاي 
اقتص��ادي را به چالش كش��انده اس��ت  به 

عبارت ديگ��ر  بانك ها از ري��ل اصلي خود 
خارج شده اند.

بازپرداخت پلكاني وام هاي ارزي � 
محسن حاجي بابا، عضو هيات نمايندگان 
ات��اق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نيز 
در ادامه اين نشس��ت از ارس��ال پيشنهاد 
فعاالن اقتص��ادي به وزارت صنعت، معدن 
و تجارت براي اصالح چگونگي بازپرداخت 
وام هاي ارزي خبر داد و گفت: بازپرداخت 
وام هاي ارزي بايد پلكاني و در مدت پنج تا 

هفت ساله انجام گيرد.
وي گف��ت: ام��روزه بازپرداخت وام هاي 
ارزي به مش��كل اساس��ي توليدكنندگان 
تبدي��ل ش��ده اس��ت  اين در حالي اس��ت 
كه س��ال هاي گذش��ته ب��ا ارز دولتي، اين 
توليدكنندگان از حس��اب ذخيره ارزي وام 
دريافت كرده اند و حال كه زمان بازپرداخت 
فرا رسيده است، دولت مي خواهد نرخ وام ها 

را با نرخ ارز كنوني بازپس گيرد.
عضو هي��ات نمايندگان ات��اق بازرگاني 
و صناي��ع و مع��ادن تهران اف��زود: بر اين 
اس��اس فعاالن اقتصادي پيشنهاداتي را به 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت به عنوان 
متولي توليد ارس��ال كرده اند كه بر اساس 
آن، بازپرداخ��ت وام ه��اي ارزي به صورت 
پلكاني و در مدت زمان پنج تا هفت س��اله 

صورت گيرد.
وي تصريح كرد: از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت درخواست ش��ده تا اين خواسته 
فع��االن اقتص��ادي را به دولت و ش��وراي 
پ��ول و اعتبار منعكس كن��د، ضمن اينكه 
از رييس ات��اق بازرگاني و صنايع و معادن 
تهران به عنوان عضو ش��وراي پول و اعتبار 
نيز درخواست مي شود كه روي اين موضوع 

تكيه داشته باشند.
حاجي بابا خاطرنش��ان ك��رد: اگر روش 
ارزي  وام ه��اي  بازپرداخ��ت  در  پلكان��ي 
لحاظ ش��ود، همزم��ان با توليد از س��وي 
توليدكنندگان و ب��اال رفتن ظرفيت توليد 
بازپرداخ��ت نيز ص��ورت مي گيرد و دولت 
ديگ��ر مجبور به اس��تمهال مجدد به دليل 

عدم بازپرداخت اقساط نيست.

نمايندگان پارلمان بخش خصوصی مطرح کردند؛

3 پیشنهاد فعاالن اقتصادي براي رونق تولید

آل اسحاق: يكي از مشكالت اساسي كشور بانك و روابط بانكي است  � 
كه فضاي اقتصادي را به چالش كشانده است ، به عبارت ديگر  بانك ها 

از ريل اصلي خود خارج شده اند

پاورقي

قسمت پايانی
 براي حل موضوع از صرافي 
درخواست شد تا مراتب را كتبا 
به سازمان امور مالياتي اعالم 
كند. اما در ابتدا صرافي نيز از 
ترس اينكه دفاترش از سوي 
س��ازمان امور مالياتي مردود 
شود، حاضر به انجام اين كار نبود تا اينكه پس از تهديد 
به شكايت، حاضر به انجام اين كار شد. نامه براي اصالح 
اطالعات در سامانه سازمان امور مالياتي به اداره مربوطه 
در س��ازمان امور مالياتي ارسال شد و رونوشت آن نيز 
به هيات س��ه نفره موضوع بند »3« ماده »۹7« قانون 
ماليات ها ارسال گرديد. ليكن هيات يادشده كماكان 
پذيرش موضوع را منوط به اصالح آن در سامانه سازمان 
امور مالياتي دانستند و از آنجايي كه اين اصالح در سازمان 
امور مالياتي مستلزم طي تشريفات بود و نيز گذشت زمان 
و از طرف ديگر مهلت قانوني هيات بند »3« در حال اتمام 
بود، دفاتر شركت را مردود اعالم كردند! نتيجه اين شد 
كه زيان شركت مورد پذيرش قرار نگرفت و مالياتي هم 
به طور ناعادالنه به آن تحميل شد. نكته جالب توجه 
ديگر اين است كه با وجود رد دفاتر، در برگ تشخيص 
ماليات صادره ذكر شده كه ماليات تشخيصي از طريق 
قبول دفاتر تعيين شده است! به عبارت ديگر معلوم نشد 
ماموران مالياتي كه دفاتر را غير قابل رسيدگي دانسته 
و آن را به هيات بند »3« ماده »۹7« ارس��ال كردند و 
اين هيات هم دفاتر را مردود اعالم كرد، چگونه پس از 
رد، همان دفاتر مورد قبول همان ماموران مالياتي قرار 
گرفت؟! البته مسايل ديگري نيز بين ماموران مالياتي 
و شركت مطرح شد كه در اينجا به آنها اشاره نمي كنم.   
آقاي رييس جمهور به عنوان يك حقوقدان مي دانيد كه 
استفاده از اطالعات مندرج در فهرست هاي معامالت از 
سوي سازمان امور مالياتي به عنوان سندي كه اصل بر 
صحت آن است و مودي موظف به ارايه اسناد و مدارك 
براي رد آن باشد و در غير اين صورت  به عنوان دليلي 
براي رد دفاتر مودي مورد استفاده قرار گيرد، مغاير با اصول 
مسلم حقوقي بوده و موجب تضييع حقوق موديان مالياتي 
است. اساسا قانون ماليات هاي مستقيم براي سازمان امور 
مالياتي در استفاده از اطالعات ارايه شده از سوي ديگران 

براي رد دفاتر ساير موديان، بدون احراز اصالت و صحت 
آن اطالعات، حقي قائل نشده است. علت اين امر هم 
واضح است: هر اظهاري از سوي يك مودي، يك »ادعا« 
محس��وب مي شود و از آنجا كه بر اساس قاعده فقهي 
»البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر«، اصل بر 
عدم وقوع معامله مورد ادعاست و مدعي وجود آن بايد 
براي ادعاي خود دليل بياورد؛ اين سازمان امور مالياتي يا 
مدعي وقوع معامله مورد بحث است كه بايد بار اثبات وقوع 
معامله را به دوش بكشد. اساسا در علم حقوق و در سرتاسر 
فقه اسالمي نمي توان موردي يافت كه بدون تصريح و 
اجازه پيشيني قانون، تكليف اثبات امري از دوش مدعي 
برداشته شده باشد و طرف مقابل وظيفه داشته باشد عدم 
وقوع آن واقعه را اثبات كند! لذا  اين امر بر خالف اصول 
اوليه حقوقي است كه سازمان امورمالياتي، صرف ادعاي 
وجود معامله را كافي بداند و در مقابل  از مودي بخواهد 
كه ادعاي طرف مقابل را با دليل رد كند. بر اين اساس، 
در صورتي كه سازمان امور مالياتي بخواهد از اطالعات 
مندرج در فهرست هاي معامالت تهيه شده به نحو يادشده 
در رد دفاتر موديان استفاده كند، بايد دست كم، ابتدا خود، 
اصالت آن را راست آزمايي كند. شايد تلخ ترين نتيجه اي 
كه از نقض گسترده اصول حقوقي فوق حاصل مي شود 
آن باشد كه دست آخر، بار اشتباهات عمدي و غير عمدي 
سازمان امور مالياتي و اظهاركنندگان اطالعات، بر دوش 
آن شخص از همه جا بي خبري قرار مي گيرد كه دفاترش 
به صرف ادعاي ثالثي كه او حتي ممكن است تا به حال 
اسمش را هم نشنيده باشد، رد مي شود و اينك در برابر 
تشكيالت عريض و طويل و بوروكراسي پيچيده سازمان 
امور مالياتي، متخلف و مديون شناخته شده و حال بايد 
برائت ذمه خويش را اثبات كند. دست آخر، اگر بتواند با 
صرف وقت بسيار و هزينه گزاف به اين مهم نائل شود، بايد 
بسيار خوشحال باشد كه به قول معروف، بخت با او يار بوده 
است.آقاي رييس جمهور، دفاتر قانوني بسياري از شركت ها 
به اين شكل رد مي شود و اين موضوع، تنها يكي از انواع 
موارد بسياري است كه حقوق موديان از سوي سازمان 
امور مالياتي تضييع مي  شود.آقاي رييس جمهور، با آمدن 
دولت تدبير و اميد و محوريت اصالح اقتصاد كشور، انتظار 
مي رفت تا تيم اقتصادي دولت، نگاهي ويژه به سازمان 
امور مالياتي داشته باش��د و شاهد تحوالتي اساسي در 

دستگاه مالياتي كشور باشيم، ليكن متاسفانه اين مهم تا 
كنون عملي نشده  است.با توجه به شرايط كنوني كشور 
و اهميت ماليات به عنوان منبع اصلي درآمد دولت، احترام 
به حقوق مالياتي موديان و تجديد نظر در رفتار سازمان 
امور مالياتي و نيز قوانين و مقررات، در مواردي كه منجر به 
تضييع حقوق موديان مالياتي مي شود، بدون  شك تاثيري 
اساسي در ارتقاي فرهنگ مالياتي موديان خواهد داشت 
و اولين گام براي دستيابي به اين مهم، تجديد نظر در 
رويه هايي همچون مورد مطرح شده در اين نوشتار است 
كه باوجود تضاد آشكار با اصول مسلم حقوقي و قانون 
و نيز حقوق موديان مالياتي، متاس��فانه به عنوان يك 
رويه مورد قبول در س��طح ادارات امور مالياتي در حال 
اجرا است. گام بعدي، بازنگري سريع در تصويب نامه ها، 
دستورالعمل ها و بخشنامه هاي موجود و اصالح يا ابطال 
آن دسته از مقرراتي است كه داراي مغايرت با قانون و 
تضييع كننده حقوق موديان مالياتي است. سومين اقدام، 
اصالح قانون ماليات هاي مستقيم و نيز قانون ماليات بر 
ارزش افزوده در كوتاه مدت به منظور واضح شدن قانون 
و رفع موارد ابهام و نيز حذف مواردي است كه ماهيتا در 
تعارض با حقوق مدني موديان است. چهارمين اقدام نيز 
انجام مطالعه تطبيقي در مورد نحوه عمل كشورهاي موفق 
در عرصه ماليات، تبيين رسالت و ماموريت سازمان امور 
مالياتي كشور و تدوين اليحه نظام جامع مالياتي كشور 
به گونه اي منطبق با سند چشم انداز كشور و تصويب آن 

توسط مجلس شوراي اسالمي است. 
طبعا اجراي اين موارد ميسر نمي شود مگر با استفاده 
از افراد متخصص و صاحب نظر در س��اختار مديريتي 
سازمان امور مالياتي كشور، مشاركت دادن ذي  نفعان و 
توجه به ديدگاه هاي آنان در انجام موارد پيشنهادي، به 
خصوص اتاق بازرگاني و جامعه حسابداران رسمي ايران 
و نيز استفاده از خدمات موسسات بين المللي متخصص 

در حوزه مالياتي.
در خاتمه اميد دارم قفل بسته ماليات نيز با دستان 
با كفايت جنابعالي باز شود و شاهد روزهايي باشيم كه 
موديان با طيب خاطر، ماليات خود را اظهار و پرداخت 
كنن��د و ماموران مالياتي نيز رفت��اري در خور با آنان 

داشته باشند.
* حسابدار رسمي، کارشناس رسمي 
دادگستري و مدرس دانشگاه

قفل مالياتي باز مي شود؟
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