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نوبخت:
نرختورمكمتراز۲۰درصدميشود

معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور گفت كه بر اساس 
گزارش نهادهاي مالي بين المللي  امسال نرخ رشد اقتصادي كشورمان به 2/8 
درصد و نرخ تورم به زير 2۰ درصد خواهد رسيد.محدباقر نوبخت، سخنگوي 
دولت در اجالس اتحاديه پاياپاي آسيا و اقيانوسيه اظهار كرد: دولت براي 
كاهش تورم و رس��اندن آن به 25 درصد و افزايش رش��د اقتصادي به 1/5 
درصد در سال جاري ميالدي تالش مي كند اما بر اساس گزارش نهادهاي 
مالي بين المللي، امسال نرخ رشد اقتصادي كشورمان به 2/8 درصد و نرخ 
تورم به زير 2۰ درصد خواهد رس��يد.وي با اش��اره به اختالالت بازار پول و 
ارز در كش��ور افزود: سياست دولت، استقالل بانك مركزي بدون دخالت 
سياس��تمداران اس��ت و اگر چه آثار اين سياس��ت در دراز مدت مشخص 
مي شود اما آثار آن به صورت كاهش تورم و افزايش فعاليت هاي اقتصادي 
بروز كرده است.نوبخت با بيان اينكه تحريم هاي ناعادالنه كشورهاي بزرگ 
دنيا  دسترسي به منابع خارجي و حجم تجارت جمهوري اسالمي ايران با 
دنيا را تحت تاثير قرار داده است، گفت: اين تحريم ها موجب نوسانات ارزي ، 
كاهش فعاليت هاي اقتصادي ، اختالل در بازار كاال و خدمات، ركود تورمي 
و افزايش قيمت ها شد.سخنگوي دولت افزود: در هشت ماه نخست دولت 
تدبير و اميد نرخ تورم از 43 به 3۰ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه 
گذشته به 17 درصد رسيد كه نشان دهنده بهبود شاخص هاي اقتصادي در 

جمهوري اسالمي ايران است.

جزيياتاصالحاطالعاتيارانهايخانوار
سخنگوي سازمان هدفمند كردن يارانه ها گفت: اصالح اطالعات يارانه 
بگيران كه از روز چهارشنبه 31 ارديبهشت ماه آغاز شده، محدوديت زماني 
ندارد و به صورت مستمر انجام مي شود.نرگس نجفي افزود: افرادي كه به 
واسطه يكي از تغييرات ازدواج يا طالق يا تغيير سرپرست، به عنوان سرپرست 
جديد در مراكز پليس+1۰ ثبت نام مي كنند  بايد جهت ثبت شماره حساب 
خود به يكي از شعب بانك متبوع نيز مراجعه كنند.سخنگوي سازمان هدفمند 
كردن يارانه ها درباره شماره حساب براي واريز يارانه خانوارهاي جديد نيز 
به ايرنا گفت: افرادي كه به واسطه ازدواج يا طالق، اطالعاتشان را با مراجعه 
به مراكز پليس+1۰ اعالم و از زيرمجموعه خانوار قبلي خود جدا و در قالب 
خانوار جديدي ثبت مي كنند، مي توانند بالفاصله پس از اقدام فوق  با مراجعه 
به يكي از شعب بانكي كه مي خواهند حساب يارانه اي در آن داشته باشند، 
نسبت به ثبت شماره حساب سرپرست خانوار جديد در سامانه اقدام كنند. 
وي تاكيد كرد: بديهي اس��ت در صورت عدم ثبت شماره حساب در بانك 

مربوطه، امكان پرداخت يارانه ميسر نيست.

پيرامونتغييرنرخسودبانکی
اين مساله زماني اتفاق افتاد كه بازار سرمايه افت نسبتا شديدي را تجربه 
مي كرد و اعالم انتشار اوراق مشاركت 23 درصد اگر افت يادشده را تشديد 
نكرده باشد الاقل كمكي به توقف آن نكرد و تنها تغيير تعادل در بازار پول 
را رقم زد. حجم اوراق مذكور كه س��ه هزار ميليارد تومان بود به تنهايي 
نمي توانست س��پرده هاي بانك ها را به خود جذب كند اما موجب به هم 
خوردن تعادل بازار پول شد. جنگ قيمتي بر سر نرخ سود سپرده تا جايي 
پيش رفت كه نگراني نسبت به توانگري بانك ها به وجود آمد يعني بانك ها 
ارقامي را وعده مي دادند كه بعيد به نظر مي رسيد تا بتوانند قادر به پرداخت 
آن باشند. در شرايطي كه اقتصاد با ركود روبه رو است، نرخ مطالبات معوق 
باالست، سودآوري فعاليت ها بانك چندان باال نخواهد بود و بعيد به نظر 
مي رسيد كه بانك ها بتوانند از پس نرخ هاي وعده داده شده برآيند به همين 
دليل خود بانك ها در توقف اين امر پيشقدم شدند كه با استقبال بانك مركزي 

به عنوان نهاد ناظر و چشمان نگران بازار بانكي روبه رو شد. 
حال سوالي كه پيش مي آيد اين است كه آيا اين توافق قابل تداوم و قابل 
تحقق است؟ با توجه به نكات گفته شده روشن است كه از يكسو انگيزه 
دروني براي التزام به آن وجود دارد اما از سوي ديگر رقابت بين بانكي شرايط 
خاصي پيدا كرده است. به تعبير ديگر ساختار بازار بانكي به نحوي است كه 
حصول توافق و التزام به آن امري دشوار شده است. در حال حاضر بيش از 
2۰ بانك و موسسه اعتباري رسمي به فعاليت مشغولند. معموال وقتي تعداد 
بازيگران در يك عرصه زياد شود احتمال تباني و توافق ميان آنها به شدت 
كاهش مي يابد. از ادبيات اقتصاد خرد به خوبي مي دانيم كه وقتي هر كس 
انگيزه دارد تا زير توافق بزند، حفظ تعهد و توافق امري دشوار خواهد بود. 
نمونه آشكار اين مساله اپك است. در نشست هاي اپك همواره كشورهاي 
عضو بر سر محدود كردن ميزان توليد نفت سخنراني كرده و بر آن تاكيد 
مي كنند و قول مي دهند ميزان توليد خود را در ارقام اعالم شده محدود 
كنند اما در عمل همواره ديده مي شود كه ميزان توليد واقعي بيش از ارقام 
رسمي و اعالمي است. در عرصه بانكي نيز تعداد بازيگران بسيار زياد است و 
بايد توجه داشت كه بازار بانكي ايران از يك جهت ديگر شبيه بازار نفت است. 
امروزه سهم اپك از بازار نفت كوچك تر از كشورهاي غيرعضو در اپك است. 
در بازار بانكي نيز موسسات اعتباري غيرمجاز وجود دارند كه فارغ از توافقات 
و تعهدات عمل مي كنند و مي توانند بازي به هم زن باشند. به نظر اينجانب 
آنچه نهايتا در حصول به هدف كاهش نرخ رسمي بهره كارگر خواهد بود، 
متغيرهاي اساسي اقتصاد خصوصا نرخ تورم و نرخ بازده بازارهاي موازي است. 
اگر تورم كماكان نزولي باشد، بانك ها انگيزه الزم براي كاهش نرخ سود سپرده 
خواهند داشت اما اگر تورم فزاينده گردد تحقق آن دشوار خواهد شد.نكته 
آخري كه بايد به آن توجه داشت اين است كه التزام بانك ها به اين معني 
نيست كه اطالعيه نرخ سود سپرده را آيا در شعب خود نصب مي كنند يا 
نه. در واقع مساله اصلي در مورد سپرده هاي خرد نيست بلكه مساله اصلي 
در مورد سپرده گذاران عمده است كه معموال نرخ سود بانكي را فارغ از آنچه 
رسما اعالم مي شود در توافق با بانك ها مشخص مي كنند. سپرده گذاران مبالغ 
عمده معموال به شكل توافقي نرخ سود سپرده تعيين مي كنند و اين دسته 
از سپرده گذاران هستند كه انگيزه ايجاد مي كنند تا بانك ها از توافق خود 
عدول كنند. نظارت بر اطالعيه هاي رسمي بانك ها و صفحات اينترنتي شان 

ساده است اما نظارت بر اين توافقات امري دشوار خواهد بود.
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كاهششاخصكلبهرهوري
سازمان ملي بهر ه وري ايران از كاهش شاخص كل بهره وري به 1۰6/1 درصد 

در اقتصاد كشور خبر داد.
به گزارش ايسنا، سال ها بود كه شاخص هاي ملي بهره وري اعم از نيروي كار، 
سرمايه، انرژي و شاخص كل به طور رسمي منتشر نمي شد تا اينكه با تغيير 
دولت و جابه جايي هاي مديريتي انجام ش��ده در سازمان ملي بهره وري ايران، 
رييس س��ازمان ملي بهره وري از محاسبه و انتشار شاخص هاي اين بخش در 

سال 9۰ خبر داد.
طبق آمارهاي مورد بررسي سازمان ملي بهره وري ايران در فاصله سال هاي 

1375 تا 1389 شاخص بهره وري كل كه با مجموعه ارزش افزوده، تعداد شاغالن 
و موجودي س��رمايه مورد محاسبه قرار مي گيرد در كل اقتصاد با كاهش ۰/3 

درصدي نسبت به سال قبل به 1۰6/1 درصد در سال 89 رسيده است.
اين در حالي است كه مقايسه تغييرات اين شاخص با سال 75 رشد حدود 

هفت درصدي آن را در اين بازه زماني نشان مي دهد.
در عين حال شاخص كل بهره وري در اقتصاد كشور در سال 8۰ با 98 درصد 

در حداقل خود در دوره مورد اشاره قرار داشته است.
همچنين شاخص بهره وري كل در بخش كشاورزي در سال 89 حدود 1۰6/6 
درص��د، در نفت و گاز 83 درصد، صنعت و مع��دن 86/6 درصد، معدن 75/9 
درصد، صنعت 87/4 درصد، آب، برق و گاز 167/2 درصد، س��اختمان 115/4 

درصد، حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات 132/4 درصد، حمل و نقل 122/1 درصد، 
ارتباطات 233/4 درصد و سايرخدمات نيز 99/5 درصد گزارش شده است.

بر اين اس��اس آخرين محاسبات نش��ان مي دهد كه شاخص بهره وري در 
حوزه ارتباطات در باالترين و نفت و گاز در پايين ترين سطح در مقايسه با ساير 

بخش هاي مورد بررسي قرار دارند.
اما در حالي اين آمارها با تاخير مورد محاسبه قرار گرفته و در آستانه روز ملي 
بهره وري منتشر شده است كه به گفته طباطبايي، رييس سازمان ملي بهره وري 
ايران با امضاي تفاهمنامه ميان اين سازمان و مركز آمار، سازمان ملي بهره وري 
شناسنامه شاخص هاي بهره وري را به مركز آمار ايران ارايه كرده است و از اين 

پس با مشاركت يكديگر محاسبات بهره وري انجام خواهد شد.

سال یازدهم     شنبه 3 خرداد 1393    شماره 2795

چارسوق

ادامه نگاه نخست 

 ) فروش به تومان (قیمت سکه و طال 

 ) فروش به تومان (نرخ ارز

288000ربع بهار آزادی988200طرح جدید

193000سکه یک گرمی988000طرح قدیم

100880هر گرم طالی 18 عیار496000نیم بهار آزادی

5530پوند انگلستان3288دالر آمریکا

890درهم امارات4505یورو

گروه اقتصادي- پديده ركود تورمي كه اين 
روزها اقتصاد ايران به آن گرفتار شده، شرايطي 
ايجاد كرده كه به مشكالت بنگاه هاي توليدي روز 

به روز افزوده مي شود. 
از س��ال گذش��ته كه ركود تورمي به معضل 
نخس��ت اقتصاد ايران تبديل شده و چالش هاي 
جديدي را پيش رو قرار داد، ارزيابي اين وضعيت 
و ارايه راهكارهاي برون رفت از اين شرايط مورد 
توجه نگاه هاي كارشناس��ان و متخصصان قرار 
گرفت. در اين ميان گروهي از كارشناسان بر اين 
امر تاكيد دارند كه فضاي ش��كل گرفته از اواخر 
سال قبل تاكنون نشان از آن دارد كه امسال به 
مرور از فضاي ركود تورمي خارج خواهيم شد اما 
اين در حالي است كه اغلب بازارها همچنان راكد 
ب��وده و تحركي از خود نش��ان نداده اند و برخي 
از كارشناس��ان به تش��ديد ركود تورمي هشدار 

مي دهند.
مه��دي تقوي، عضو هيات علمي دانش��گاه 
عالمه طباطبايي از آن دسته از اقتصاددانان است 
كه به اعتق��اد وي بايد منتظر يك ركود تورمي 

ديگر باشيم.
تقوي بر اين باور اس��ت كه ب��ا اجراي قانون 
هدفمندي يارانه ها بسياري از واحدهاي توليدي 
ورشكست ش��دند و دليل اينكه رشد اقتصادي 
منفي شد اين مساله بود كه واحدهاي توليدي 
كشور نابود و كارگران بيكار شدند،  در پي آن نرخ 
بيكاري افزايش پيدا كرد و در اين ش��رايط تورم 

نيز شاهد افزايش نجومي شد.
عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي با 
انتقاد از اجراي فاز دوم هدفمندي مي گويد: چهار 
سال پيش عنوان كردم كه كشور در آستانه ركود 
تورمي اس��ت كه ناشي از سياست هاي نادرست 
هدفمندي يارانه هاس��ت 45 هزار تومان به هر 
فردي داده مي شد در حالي كه 3۰۰ هزار تومان 
به ازاي آن 45 هزار تومان از جيب مردم گرفته 
مي شد  بنابراين با اين شرايط چطور ممكن است 
كه تورم پايين بيايد! توليد كشور با رشد آنچناني 
روبه رو نش��ده است و از طرفي با افزايش قيمت 
حامل هاي س��وخت بايد در انتظ��ار يك ركود 

تورمي ديگر باشيم.
هدايت نقدينگي به بخش توليد � 

در اين ميان رييس كل بانك مركزي راهكار 
اصل��ي خروج اقتصاد از رك��ود تورمي را هدايت 

نقدينگي به بخش توليد مي داند.
سيف كه در اولين نشست سراسري همكاران 
گروه بانك صنعت و معدن سخن مي گفت با بيان 

اينكه تامين مالي فعاليت هاي صنعتي و معدني 
با توجه به ش��رايط ت��ورم و ركود حاضر  يكي از 
بحث هاي جدي ماست، اظهار كرد: اولويت اصلي 
در سال 93 ظرفيت هاي خالي است كه با تامين 
سرمايه در گردش مناسب به حيطه توليد مي رسد 
و به س��رعت افزايش توليد و تحرك را به دنبال 

خواهد داشت.
وي تاكي��د كرد: اولوي��ت بعدي تامين مالي 
طرح هاي نيمه تمام در ش��رف تكميل است كه 
با تزريق منابع محدود نقدينگي به بهره برداري 
مي رسند و اين موضوع جهت گيري عمومي بانك 

مركزي در سال جاري است.
وي مهم ترين وظيف��ه را در رابطه با اقتصاد 
كشور، استفاده بهينه از منابع محدود بانكي عنوان 
كرد و گفت: بايد برنامه ريزي دقيق براي استفاده 

بهينه از نقدينگي داش��ته باشيم و اولويت هايي 
برايش قائل ش��ويم و به اين منظور الزم اس��ت 
سياست هاي پولي و جهت گيري هاي بانك مركزي 

در اجرا مورد حمايت قرار بگيرد.
ريي��س كل بانك مركزي با اش��اره به مركز 
مب��ادالت ارزي اظهار كرد: اين مركز كه مبناي 
مبادله اي دارد براي كاالهاي خاص و شرايط ويژه 
اعمال مي شود و از اوايل مهرماه به تدريج شرايط 
با ثباتي را در بازار ارز شاهد بوديم كه ناشي از تعادل 

در ورودي و خروجي هاي ارز بوده است. 
وي گفت: قرار شده نياز خودروسازي ها به ارز 

نيز در مركز مبادالت ارزي برطرف شود.
سيف تاكيد كرد: رسالتي بر عهده بانك صنعت 
و معدن است و اين بانك بايد پيشتاز و پيشاهنگ 
برخورد علمي و استفاده بهينه از منابع محدود 

براي ايجاد پروژه هاي جدي باشد.
وي ادامه داد: اين بانك بايد با تقويت آموزش 
و افزايش تخصص كارشناس��ان در جهت ايجاد 
تح��رك مورد نياز بانكي فعاليت كند و بتواند به 
درس��تي نقش مشاور س��رمايه گذار را ايفا كند، 
ا لگوي بانكداري شركتي مناسب باشد و نيازهاي 

تخصصي را پوشش دهد.
سيف تصريح كرد: در اين مسير بانك صنعت و 
معدن نياز به تقويت دارد و اين مسووليت با ماست 
كه بتوانيم بخش��ي از منابعي را كه در دسترس 
است به عنوان افزايش سرمايه در بانك هاي دولتي 

اختصاص دهيم.
وي با بيان اينكه نظام بانكي كشور متناسب 
با حجم اقتصادي كشور رشد نكرده، اضافه كرد: 
در س��ال جاري بايد با افزايش سرمايه بانك هاي 

دولتي كمك كنيم كه نظام بانكي نقش خود را 
قوي تر ايفا كند.

سيف اقتصاد كشور را نظام بانك محور عنوان 
كرد و افزود: بين 85 تا 9۰ درصد تامين مالي بر 
دوش نظام بانكي است اما همزمان تالش مي كنيم 
كه با تقويت بازار سرمايه تامين مالي بلند مدت 
را از اين طريق تامين كنيم و تامين مالي و نياز 
سرمايه در گردش و خط توليد در كوتاه مدت بر 

عهده نظام بانكي است.
معوقات بانكي توليد را با چشم ديگري  � 

ببينيم
محمدرضا نعم��ت زاده، وزير صنعت در ادامه 
اين نشست در حضور سيف با اشاره به بدهي هاي 
معوق بانكي واحدهاي توليدي گفت: ركود داخلي، 
تحريم ه��ا و فش��ارهاي خارجي تحميلي باعث 
معوقات بانكي و تاخير در پرداخت اقساط بانكي 
واحدهاي صنعتي شده است و بايد اين چند ساله 

را با چشم ديگري ببينيم.
وي با اش��اره به اينكه بايد تصميمات درست 
به ايجاد به��ره وري و افزايش صادرات غير نفتي 
بينجامد، افزود : بزرگي و كوچكي كار مهم نيست 

بلكه بزرگي هدف و ايجاد تحول  اهميت دارد .
وي تاكيد كرد: اگر رويكرد »ما مي توانيم« در 
كشور ايجاد شود، با وجود اينكه تقاضا و نياز كشور 
بيشتر شده و شرايط نيز خيلي عوض شده    اما با 

سرمايه كم هم مي توانيم حركت ايجاد كنيم.
نعمت زاده با اشاره به بدهي هاي معوق بانكي 
واحدهاي توليدي افزود : ركود داخلي ، تحريم ها 
و فشارهاي خارجي و شرايطي كه تحميل شده 
باعث معوقات بانكي و تاخير در پرداخت اقساط 
بانكي از سوي واحدهاي صنعتي شده است و بايد 

اين چند ساله را با چشم ديگري ببينيم.
وي با تاكيد بر لزوم كمك به بانك صنعت و 
معدن در افزايش سرمايه تصريح كرد : در بخش 
صنعت  و معدن هيچ بانكي را در سطح علمي و 

تجربي بانك صنعت و معدن نداريم .
نعمت زاده همچنين با اعالم قول رييس بانك 
مرك��زي براي افزايش س��رمايه بانك صنعت و 
معدن افزود : س��رمايه اين بانك خيلي كم است 
و با اين مقدار انجام پروژه هاي بزرگ با مش��كل 

مواجه مي شود.
وزير صنعت ، مع��دن و تجارت تصريح كرد : 
باي��د كاري كني��م كه تمام آح��اد جامعه براي 
چش��م انداز 14۰4 احساس وظيفه كنند و براي 
جلوگيري از اثرات منفي نبايد اجراي پروژه ها با 

تاخير مواجه شود .

هشداراقتصاددانانبهدولت؛

احتمال وقوع دومين ركود تورمي
سيف:تامينماليواحدهايتوليديدراولويتبانكمركزي

زاويه

پاورقی

معاون نظارتي بانك مركزي با اعالم اينكه با استفاده از عقود 
مشاركت حقوقي و سرمايه گذاري مستقيم، بانك ها مجاز به 
س��رمايه گذاري در امور شركت داري هس��تند، گفت: مانده 
سرمايه گذاري بانك ها و موسسات اعتباري در سهام شركت ها 
نشان مي دهد كه در اسفند ماه سال 92 سرمايه گذاري هاي هر 
بانك به سرمايه پايه آن بانك به طور متوسط معادل 51 درصد 
بوده كه 11 واحد درصد از حد تعيين شده بيشتر است و بانك 
مركزي بازگشت حدود مقرر را در مورد بانك ها يي كه تجاوز از 

حد داشته اند با جديت دنبال مي كند.
به گزارش »جهان صنعت« به نقل از روابط عمومي بانك 
مركزي ، حميد تهرانفر معاون نظارتي بانك مركزي، اظهار كرد: 
بر اساس قانون عمليات بانكي بدون ربا و درچارچوب آيين نامه 
فصل سوم قانون مذكور، بانك ها مي توانند با استفاده از عقود 
مشاركت حقوقي و سرمايه گذاري مستقيم به سرمايه گذاري در 

سهام شركت هاي موجود يا ايجاد شركت جديد اقدام كنند.

معاون نظارتي بانك مركزي در واكنش به اخبار منتش��ر 
ش��ده در رسانه ها مبني بر پرداخت مبالغي از سوي بانك ها 
در امور شركت داري و تسهيالت اعطايي به شركت هاي زير 
مجموعه ضمن بيان مطلب فوق خاطرنش��ان كرد: شوراي 
پول و اعتبار حدود مشخصي را براي سرمايه گذاري در سهام 
ش��ركت ها توسط بانك ها تعيين كرده و مقادير مشخصي را 
براي اعطاي تس��هيالت به شركت هاي زير مجموعه بانك ها 

مجاز دانسته است.
وي افزود: در حال حاضر نس��بت سرمايه گذاري هاي هر 
بانك به س��رمايه پايه آن بانك برابر با رقم 4۰ درصد اس��ت. 
مانده س��رمايه گذاري بانك ها و موسسات اعتباري در سهام 
شركت ها نشان مي دهد كه در اسفند ماه سال 1392، نسبت 

فوق به طور متوسط معادل 51 درصد بوده است كه 11 واحد 
درصد از حد تعيين شده بيشتر مي باشد.

تهرانف��ر تصريح كرد: تج��اوز از حد فوق به طور عمده 
مربوط به موسس��اتي اس��ت كه به جهت ساماندهي بازار 
غيرمتش��كل پولي تحت نظارت بان��ك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران قرار گرفته و از ابتداي تاسيس تحت نظارت 
نبوده اند. نس��بت 51 درصد اعالم ش��ده، همچنين شامل 
ش��ركت هايي است كه بابت رد ديون دولت و موارد مشابه 
به بانك ها انتقال داده شده و به طور قوي موجبات تجاوز 

از حدود مقرر را فراهم آورده اند.
وي با بي��ان اينكه در هر صورت بانك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران بازگشت حدود مقرر را در مورد بانك هايي كه 

تجاوز از حد داشته اند با جديت دنبال مي كند و طبق برنامه 
زمان بندي نسبت فوق به حدود تعيين شده بازگشت خواهد 
ك��رد، تاكيد نمود: از جمع دارايي هاي بانك ها و موسس��ات 
اعتب��اري ب��ه طور ميانگين 3/3 درصد، ب��ه منابع درگير در 
ش��ركت هاي متعلق به بانك ها و موسسات اعتباري )شامل 
سرمايه گذاري در سهام و تسهيالت پرداخت شده( اختصاص 

يافته است.
معاون نظارتي اين بانك افزود: از طرف ديگر، اين رقم 
5/4 درص��د از كل پرتفوي تس��هيالت اعطايي بانك ها و 
موسس��ات اعتباري را به خود اختصاص مي دهد. عالوه بر 
اين از كل پرتفوي تسهيالت پرداختي بانك ها و موسسات 
اعتباري، تس��هيالت اعطايي به شركت هاي تحت پوشش 
بانك ها ، به طور ميانگين رقمي كمتر از دو درصد را نشان 

مي دهد.

 جن��اب آق��اي رييس جمهور 
همان گون��ه كه اس��تحضار داريد 
ديرين ترين و سالم ترين منبع براي 
تامين مالي دولت ها، ماليات است. 
همان گونه كه در اصل »51« قانون 
اساسي جمهوري اس��المي ايران 
نيز آمد   است، وضع ماليات بايد به 
موجب قانون باشد بنابر اين رسيدگي، تشخيص، ابالغ، حل 
اختالفات مالياتي و وصول و اجراي آن نيز بايد منطبق بر اصول 
و موازين قانوني باشد. از سوي ديگر، يكي از ويژگي هاي يك 
قانون خوب، واضح بودن آن اس��ت. قانون بايد آن قدر واضح 
باش��د كه تابعان و مجريان، منظور آن را دريافته و آن را به 
درس��تي به كار گيرند. يك قانون متناقض و مبهم، موجب 
سردرگمي يا گمراهي مي شود و زمينه ساز وقوع فساد خواهد 
شد. ماموران مالياتي به موديان اجحاف خواهند كرد و موديان 
نيز ماليات گريز خواهند شد. متاسفانه قوانين مالياتي كشور، به 
خصوص قانون ماليات هاي مستقيم و حتي اصالحيه آن كه 
هم اكنون در صحن مجلس شوراي اسالمي قرار دارد، داراي 
ايرادات اساسي است. ريشه قانون ماليات هاي مستقيم كنوني، 
همان قانون ماليات هاي 1345 است و مي توان گفت كه مطالعه 
و تحقيق الزم به منظور تدوين يك قانون ماليات هاي مستقيم 
جامع، كامل و شفاف تاكنون صورت نگرفته  است. به همين 
صورت، برخي از تصويب نامه هاي هيات وزيران در حوزه مالياتي 
نيز داراي اشكاالتي است. افزون بر آن، براي 273 ماده قانون 
ماليات هاي مستقيم، بيش از دو هزار دستورالعمل، بخشنامه و 
راي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي صادر شده است كه در 
بسياري از آنان نيز موارد خالف قانون مشاهده مي شود. همان 

طور كه گفته شد، دليل اصلي صدور اين همه دستورالعمل و 
بخشنامه، چيزي نيست جز جامع و شفاف نبودن قانون. در 
همين راستاست كه هيات عمومي ديوان عدالت اداري در موارد 
بسيار اقدام به ابطال تعداد قابل توجهي از اين تصويبنامه ها، 
بخشنامه ها و دستورالعمل ها كرده است. ماموران مالياتي نيز 
در فرآيند انجام وظايف خود با اس��تناد به اين تصويبنامه ها، 
دستورالعمل ها و بخشنامه ها، اقدام به رسيدگي، تشخيص، 
ابالغ، حل اختالف، وصول و اجراي ماليات مي كنند و در اين 
بين، موديان مالياتي هستند كه حقوق آنان تضييع مي شود. 
نكته جالب اين است كه مودياني كه وظايف مالياتي خود را 
به طور كامل انجام مي دهند و اس��ناد و مدارك خود را براي 
رسيدگي  در اختيار ماموران مالياتي قرار مي دهند، بيشتر مورد 
كم لطفي قرار مي گيرند تا مودياني كه با كتمان فعاليت هاي 
خود، هيچ گونه اسناد و مداركي را در اختيار ماموران مالياتي 
قرار نمي دهند. نتيجه اين نحوه عمل چه خواهد بود؟ تحميل 
ماليات هاي سنگين غير قانوني به اين موديان آن هم در شرايط 
نابسامان اقتصادي كنوني كشور و سوق دادن آنها به تعطيلي 

و كتمان مالياتي.
اينجان��ب به س��هم خود در س��ال هاي اخي��ر در موارد 
متعددي كه نحوه عمل سازمان امور مالياتي به لحاظ مغايرت 
با قانون و اصول مس��لم حقوقي، مش��كالت اساسي را براي 
موديان به خصوص شركت هاي تجاري ايجاد مي كرد، مقاالتي 
را در روزنامه وزين دنياي اقتصاد منتش��ر و ايرادات را به آن 
سازمان گوشزد كردم. بسياري از همكاران اينجانب در جامعه 
حس��ابداران رسمي ايران نيز اقدامي مشابه انجام دادند ولي 

متاسفانه نه گوش شنوايي بود و نه پاسخي در خور از سوي 
سازمان امور مالياتي.

جن��اب آقاي رييس جمهور  در اينج��ا الزم مي دانم براي 
جنابعالي كه حقوقدان هس��تيد، نمون��ه اي را بيان كنم تا از 
حقوقي كه بنا بر داليل پيش گفته از موديان مالياتي تضييع 

مي شود، آشنا شويد و براي آن چاره اي بينديشيد. 
چندي پيش و در روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 1391/8/25 
عنوان كردم كه س��ازمان امور مالياتي با استناد به عدم ثبت 
معامالت مندرج در اطالعيه هاي مستخرجه از سامانه سازمان 
امور مالياتي در دفاتر موديان مالياتي، اقدام به رد گسترده دفاتر 

قانوني آنان كرده است.
يكي از صدها نمونه آن، شركت مورد بحث ما در اين نوشتار 
اس��ت كه در سال مالي عملكرد خود دچار زيان شده و علي 
القاعده در صورت تاييد زيان، اين زيان از محل سود سال هاي 
بعد آن، قابل كسر است. اين شركت در اجراي ماده »272« 
قانون ماليات هاي مستقيم، گزارش حسابرسي مالياتي خود 
را به سازمان امور مالياتي تسليم كرده كه به موجب تبصره 
ذيل ماده ياد شده، علي القاعده اداره امور مالياتي بايد گزارش 
حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول مي كرد ليكن، اداره 
امور مالياتي بر خالف قانون و به بهانه اين كه گزارش حسابرسي 
مالياتي طبق فرم نمونه سازمان امور مالياتي تهيه نشده، آن را 
رد كرده است. اينجانب هيچ مغايرتي بين گزارش حسابرس 
مالياتي و فرم نمونه سازمان امور مالياتي مشاهده نكردم و وقتي 
دليل آن را از مامور مالياتي پرسيدم، پاسخي بسيار عجيب 
شنيدم. در فرم گزارش حسابرسي مالياتي، اطالعاتي از مودي 

در جدول هاي از پيش طراحي شده درج مي شود. در بسياري 
از موارد، اطالعات درخواستي در مورد يك مودي موضوعيت 
ندارد. به عنوان مثال، اگر ش��ركتي وام دريافت نكرده باشد، 
تكميل جدول تسهيالت مالي در گزارش حسابرسي مالياتي 
موضوعيت ندارد. در چنين شرايطي، حسابرسان عباراتي چون: 
»شركت فاقد تسهيالت مالي بوده« يا »مورد ندارد« را در آن 
بخش گزارش حسابرسي مالياتي درج مي كنند. طبعا در اين 
حالت، درج فرم خالي جدول اطالعات مربوط به تس��هيالت 
مالي، بي معني اس��ت زيرا اساس��ا اطالعاتي وجود ندارد كه 
در آن درج ش��ود. ليكن مام��ور محترم مالياتي به داليلي از 
اين دس��ت، آن گزارش را مطابق با فرم نمونه س��ازمان امور 
مالياتي ندانسته  و به خود اجازه داده  است كه در اين شركت 

وارد رسيدگي شود!
اي كاش موضوع به همين جا ختم مي شد. ماموران مالياتي 
بر خالف قانون اقدام به رسيدگي به دفاتر شركت نمودند و 
با طرح داليلي  دفاتر و اس��ناد ش��ركت را غير قابل رسيدگي 
تشخيص دادند و موضوع را براي رسيدگي به هيات سه نفره 
موض��وع بند »3« م��اده »97« احاله دادند. اين هيات نيز به 
استناد يكي از داليل اقامه شده  با وجود دفاعيات كامال روشن 
و مستند  دفاتر ش��ركت را مردود اعالم كرد. در نتيجه  زيان 
ابرازي شركت پذيرفته نشد و علي رغم زيان متحمله  مبلغ 
قابل توجهي ماليات نيز از طريق علي الراس براي اين شركت 

تشخيص داده  شد.
ادامه مطلب را در شماره بعد بخوانيد
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بانك مركزي شركت داري بانك ها را مجاز اعالم كرد؛
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