
1400بهمن ماه 
197شماره 

صنعتو مطبوعات

عضو گرامی، با پرداخت به موقع حق عضویت در تحقق اهداف انجمن خودتان مشارکت فرمایید

و دومسال چهل

www.amsiran.com

نامه دادستان انتظامی مالیاتی به 
مدیران کل مالیاتی

در خصوص برگ تشخیص مالیات
4صفحه 

درخواست کمک از اعضا
مشارکت در طرح بازسازيبراي 

طبقه سوم 
ساختمان انجمن مدیران صنایع

2صفحه 

کارشناسی گزارش
تهیه شده در بخش پژوهش

انجمن مدیران صنایع
تحت عنوان:187گزارش کارشناسی شماره 

نـویـس   اظهارنظر کارشناسی در خصوص پیش
44هاي کلی اصل   الیحه اصالح قانون سیاست

قانون اساسی

مندان و اعضاي محترم براي مطالـعـه و     عالقه
توانند به پایگاه اینترنـتـی   برداري از آن میبهره

www.amsiran.comانجمن بـه آدرس     
مراجعه نمایند.

میهن عزیزمان چند      
اي است در        دهه

تکاپوي توسعه صنعتی و پیشرفت و تکامل         
شک کارها و   اقتصادي است. در این مسیر بی     

اقدامات ارزشمند بسیاري صورت پذیرفته و       
ایران عزیز به درجاتی از توسعه اقتصادي و          

نظر با  صنعتی  دست یافته است . این اما به          
هاي بسیار و متنوع این مردم و سرزمین پتانسیل

فاصله بسیار دارد و جایگاهی بس واالتر را          
توان براي ایران عزیز متصور بود. می

چنانکه بارها در سخنان و خاطرات خود عنوان 
گیري از شکست نهضت    ام که  با درس     کرده

-ملی به رهبري مرحوم دکتر مصدق  و تاثیر         
هاي مرحوم بازرگان و سایر      پذیري از آموزه  

ام که تحول     بزرگان به این باور رسیده        
اقتصادي و اجتماعی و سیاسی میهن در گرو         
صنعتی شدن است. تحقق این هدف نیز البته           
نیازمند تحول در فکر و فرهنگ جامعه است .         
لذا در تمام عمر در این مسیر تالش نموده و با 
استفاده از دانش فرهیختگانی نظیر مرحوم          

هایی اسدي و نیز تاسیس نهادها و تشکل          
همچون انجمن مدیران صنایع ،  انجمن صنایع        
لوازم خانگی،  کنفدراسیون صنعت و... سعی        
در ارتقا خرد جمعی و دانش و آگاهی خود و          

آموزش «ام  . چرا که معتقدم       همکاران نموده 
.»شودموجب تغییر رفتار می

اکنون در نود دو سالگی و پس از حدود هفتاد          
سال کار و فعالیت صنعتی و اقتصادي بر این          
باورم که آنچه شاید سبب موفقیت اندك  و           

مان در  کسب جایگاه نه چندان شایسته میهن      
اي مشابه سایر کشورهاي  پیشرفته    روند توسعه

، عدم  و موفق در حال توسعه  شده است           
انباشت تجربه و دانش و به قولی نهادینه شدن         
امر توسعه در قالب مشخص و متکی به             

هاي درونی و دانش روز جهانی آن هم        ظرفیت
داري بخش خصوصی است.با سررشته

اي با مروري  بر تجربه چند دهه فرآیند توسعه        
هایی مواجه  ها و  شکست   مان با گسست  میهن

گیري از دانش و    شویم که چه بسا اگر بهره     می
هاي قبلی مهیا بود ، چنین        تجارب و آموزه   

باري  واقع    هاي خسارت  رفت و برگشت    

ها به قاعده روي هم قرار      شد و خشت  نمی
ي توسعه و پیشرفت و  رفاه       گرفت و خانه  می

تر ساخته و   این ملک و ملت بهتر و سریع        
شد.پرداخته می

گیري از  هجهت رفع این خأل و کمبود و با بهر
تجارب جهانی در زمینه ایجاد و فعالیت            

ها و  نیز  اقدامات انجام        بنیادها ، اندیشکده  
دو راهکار  مان  شده در این خصوص در میهن     

براي ایجاد نهاد جدید از سوي این خدمتگزار 
متصور بود :

ایجاد نهادي مشابه نهادهاي پژوهشی        -1
موجود  که در یک بررسی اجمالی به نظر          

هایی رسد  در حال حاضر چنین مجموعه      می
در درون و بیرون از حاکمیت  (عمدتا مرتبط         
با حاکمیت ) به اندازه کافی  وجود دارند .           

-هاي مجلس تا مرکز بررسی    از مرکز پژوهش  
هاي استراتژیک ریاست جمهوري و مجمع        
تشخیص مصلحت نظام تا موسسه مطالعات و 

هاي بازرگانی و موسسه نیاوران و        پژوهش
هاي ایران و   هاي اقتصادي اتاق  دفاتر بررسی 

تهران و.... که در جاي خود وجودشان  بسیار 
مثبت و مفید و در جهت بهبود تفکر و              

ماناقدامات اقتصادي و صنعتی میهن          
باشد.می
تر ، نهاد تحقیقاتی    ایجاد نهادي متفاوت  -2

کننده خأل و کمبودها باشد و ایجاد       که مرتفع 
رسد  آن  تکرار مکررات نباشد. به نظر می          

کمبودي که اکنون شاید در فضاي اقتصادي        
و صنعتی کشور مشهود است، نهادي             

است. بنیادي که کانون فعالیت     »گرتشویق«
-آن ، بررسی و ارزیابی مطالعات و پژوهش        

ها در داخل و    هاي انجام شده در این حوزه      
خارج از کشور (معطوف به مسائل و             
مشکالت ایران) باشد و اهدا جوایزي به           

به نوعی  -ترین این کارها     بهترین و مهم  
در -»نوبل اقتصادي و صنعتی    «شاید     

دستور کار آن قرار گیرد. همچنین البته            
هاي کاربردي که   سفارش تحقیقات و پژوهش   

مطالعات نهادهاي  ها در مجموعه   جاي آن 

نهالی دیگر 
»بنیاد توسعه صنعتی محسن خلیلی عراقی«

4ادامه در صفحه 
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اخبار شعب

قابل توجه
اعضاي محترم تهران

در اسرع وقت نسبت به ارسال یک قـطـعـه    لطفاً
رنگی جهت صدور کارت عضـویـت     3* 4عکس 

جدید به انجمن اقدام فرمایید.

هاي مشتركاجالس همکاري
انجمن مدیران صنایع

و شرکت همسفران مدیران
برگزار شد

1400/11/19شنبه مورخ   روز سه 14در ساعت   
با حضور جمعی از مدیران و میهمانان در سالن          
اجتماعات انجمن مدیران صنایع اجالس           

هاي مشترك انجمن مدیران صنایع و         همکاري
شرکت همسفران مدیران برگزار شد.

در این جلسه پس از قرائت آیاتی از قرآن کریم           
و سرود جمهوري اسالمی ایران و تیزر تبلیغاتی         
مرتبط با اجالس، جناب آقاي ستوده دبیرکل          
انجمن جلسه را افتتاح و محتصري راجع به            

هاي انجمن و دستاوردهاي    گیري و فعالیت  شکل
آن به سمع حاضران رساندند. در ادامه جناب           

آقاي مهندس کامران جناب در خصوص بهبود         
وري ها و افزایش بهره    فرآیندها، مدیریت هزینه  

صحبت کردند و بعد جناب آقاي مهندس مجید         
اورعی در خصوص نیاز صنایع به تکنولوژي و         
آقاي امیررضا حیدري در زمینه مسائل مالیاتی و         

هاي بخش مالیاتی در همسفران مدیران      توانمندي
براي ارائه خدمات به اعضاي انجمن صحبت          
کردند و سپس جناب آقاي دکتر عبدالرضا            
حافظی درباره برندینگ و باالخره سرکار خانم         
دکتر لیلی کریمی در خصوص همکاري با            
انجمن به منظور ایجاد تحول سخن گفتند و از           

حاضران در اجالس تشکر و قدردانی نمودند.
با پذیرایی از مدعوین به     16:30جلسه در ساعت    

پایان رسید.

همانگونه که اعضاي محترم انجمن مـدیـران     
هاي این صنایع مستحضر هستند یکی از دغدغه

تشکل در طی چند سال گذشته متناسب نبودن 
محیط انجمن در حد و اندازه و شأن مـدیـران   
عضو بود که به دلیل مشکالت تامیـن مـالـی      

تاکنون انجام نشده بود.
سایر تصمیمات گزارش مـجـمـع      (ه)  در بند 

عمومی ساالنه انجمـن مـدیـران صـنـایـع           
) بازسازي ساختمـان انـجـمـن        1400/8/22(

پیشنهاد و مصوب شد تا انجمن با کـمـک و     
همیاري اعضاي محترم در این راسـتـا اقـدام      

نماید.
در بهمن ماه سال جاري بازسازي را که شامل

کشی، سرامیک روز رسانی سیستم برق، لولهبه

مشارکت در طرح بازسازيدرخواست کمک از اعضا براي 
طبقه سوم ساختمان  انجمن مدیران صنایع

انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي
حسابداري صـادرات  «برگزاري دوره آموزشی -

نفر از مـدیـران و         43با حضور »و واردات
مسووالن مالی و بازرگانی واحدهاي صنعتـی و    
خدماتی به صورت حضوري و آنالین در تاریـخ  

1400/9/23
هـاي  اصول و مهارت«برگزاري دوره آموزشی -

نفـر از مـدیـران و          19با حضور »سرپرستی
هاي صنعـتـی بـه صـورت         سرپرستان مجموعه
1400/10/8و 9/28هاي حضوري در تاریخ

تـریـن نـکـات       مهم«برگزاري دوره آموزشی -
نفر از مدیـران  37با حضور »مرتبط با پولشویی

مالی به صورت حضوري و آنالین در تاریخ هاي 
1400/10/7و 9/30

وري و نـظـام   بهره«برگزاري کارگاه آموزشی -
نفر از مدیران و 13با حضور »آراستگی در انبار

کارشناسان انبار در واحدهاي صنعتی به صـورت  
1400/10/2حضوري در تاریخ 

سازي فرآینـد  سیستم«برگزاري دوره آموزشی -
نفر از   15با حضور »ارزیابی عملکرد کارکنان

وري مدیران و مسووالن منابع انسانی و بـهـره      
19هاي   ها به صورت حضوري در تاریخسیستم

1400/10/21و 
مین جلسـه گـروه     27و 26و 25برگزاري -

کاري تامین مالی، بانکی و تسهـیـالت ذیـل      
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در آذر و   

هاي مختلـف  دي ماه با حضور نمایندگان بانک
هـاي  که در این جلسه سایر نمایندگان دستگاه

ربط به صورت آنالین مشـارکـت   اجرایی ذي
مصوبه نـیـز   21پرونده بررسی و 25داشته و 

صادر شد.
برگزاري جلسه اعضـاي هـیـات داوري        -

متشکل از اعضاي هیات رییسه آقایان: دکـتـر    
عشري، مهندس مرادي و مهندس چمنیـان  اثنی

به منظور دریافت نظرات یکی از طرفین دعوي 
1400/10/14در تاریخ 

برگزاري چهلمین جلسه دبیرخانه شـوراي    -
وگوي دولت و بخش خصوصی استان با گفت

1400/10/13دستور جلسه ذیل در تاریخ 
هاي مربوط به چـگـونـگـی       طرح موضوع-

استفاده از ظرفیت و منابع ایرانیان خـارج از      
هـا) بـراي جـذب         کشور (به ویژه خراسانی 

گذار خارجی و تامین منابع مورد نـیـاز   سرمایه
ها و کسب و کارهاي متوسط و بزرگپروژه

آمیزي و...     هاي بهداشتی، رنگکف و سرویس
باشد به پیمانکار سپرده شد تا انجام دهد و   می

پرسنل و تجهیزات انجمن موقتاً به طبقه چهارم 
ساختمان انتقال یافت.

در اجراي این طرح چند تن از اعضاي هیـات  
مدیره اعالم مشارکت و همکاري نمودند کـه    
امید است همه اعضاي محترم انجمن بـه هـر     
نحوي که مایلند در بازسـازي خـانـه خـود         
مشارکت نمایند تا پرسنل و کارشناسان انجمن 

مندي بیشتر نسبت به قبل در   با انگیزه و عالقه 
جهت منافع به حق اعضاي محترم گام بردارند.

شود براي مشارکت و کمک بـا  درخواست می
تـمـاس   88825385و   88304070هايتلفن

حاصل نمایید.
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اعضاي جدید انجمن مدیران صنایع
پیوستند. تعداد دیگري از مدیران واحدهاي تولیدي و صنعتی کشور به شرح زیر به جمع خانواده انجمن مدیران صنایع

فشاریم.شان را به گرمی میشان را گرامی داشته و دست همکاريمقدم

سال چهل و دوم
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مهندس حسین عشقی
رییس هیات مدیره شرکت 

دیبا پلیمر جهان گستر
(دفتر نیشابور)

سیدغالمرضا موسوي
مدیرعامل شرکت

المللی قصر خراسانهتل بین
(شعبه خراسان رضوي)

حسن اردمه
مدیرعامل و رییس هیات مدیره  

کار نیشابورالیافو  شرکت بازیافت 
(دفتر نیشابور)

مهندس ابوالفضل خالقیه
مدیرعامل شرکت
کاشی امین میبد

(انجمن مدیران صنایع)

مهندس علی مددي
مدیرعامل شرکت 
تن رزاق تجارت

(انجمن مدیران صنایع)

مریم نوقی
مدیرعامل شرکت صنایع 
غذایی پالود پارسیان خیام

(دفتر نیشابور)

ابراهیم کفشدار طوسی
رییس هیات مدیره شرکت

فرا طرح رسانه فرتاك
(شعبه خراسان رضوي)

مهندس محمد ظهوریان
مدیرعامل شرکت
سپهر شبکه اسپادانا

(شعبه اصفهان)

سیدعلی اصغر طائریان اصفهانی
مدیرعامل شرکت

صنایع غذایی زرین شاد سپاهان
(شعبه اصفهان)

منصوره بلوچ باقري
مدیره  مدیرعامل و عضو هیات 

شرکت صنایع فوالدي پرالک خراسان
(شعبه خراسان رضوي)

محسن رهبري
مدیر توسعه بازار کارگزاري 

آگاه (شعبه مشهد)
(شعبه خراسان رضوي)

مهندس قدیر ابراهیمیان
مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
شرکت کنترل نیروي خراسان 

(شعبه خراسان رضوي)

سال به  14تقریبا پس از    44قانون اجراي اصل    
ها تبدیل شده   برانگیزترین قانون یکی از مناقشه  

است. بر اساس اطالعات منتشر شده در             
-ترین و استراتژیک  چارچوب این قانون بزرگ   

هاي دولتی از تملک دولت خارج      ترین شرکت 
و به نهادهاي پیدا و پنهان ناشناخته واگذار           

ها شدند. البته سهام تعدادي از این شرکت          
تحت عنوان سهام عدالت به مردم نیز واگذار          

ها نیز به دلیل پراکندگی سهامداران       شد که آن  
ها ایفا  تقریبا هیچ نقشی در مدیریت این شرکت      

ها عمال   کنند. با واگذاري این شرکت        نمی
ها به خارج از مجموعه حاکمیتی       مدیریت آن 

منتقل شد  و به حیات خلوت مدیران رانتی که          

منتشر شد187گزارش شماره 
قانون اساسی44هاي کلی اصل اظهارنظر کارشناسی در خصوص پیش نویس الیحه اصالح قانون سیاست

خوانید:در این گزارش می
ها را  به صورت چرخشی مدیریت این شرکت     

دار بودند بدل شده است. نمونه بارز آن        عهده
ترین شرکت این     واگذاري مدیریت بزرگ    

حوزه یعنی هلدینگ خلیج فارس به یک فرد         
غیر متخصص و سیاسی است. حاصل چنین        

هایی امروزه صدها پرونده در مورد       واگذاري
ریختگی، تقابل   اختالس، سوءاستفاده، بهم    
ها و فرار مالیاتی    سازمانی با نیروي انسانی آن    

ها عمال با   شده است و مدیران  این شرکت        
دارا بودن حجم عظیمی از منابع مالی در            
اختیار نقش کلیدي در انتخابات سیاسی براي       

کنند. بدین ترتیب   تداوم حضور خود ایفا می     
ها از یک طرف اختیار را       مدیران این شرکت  

اند و از طرف دیگر     از دست دولت خارج کرده    
به رقیبی قدرتمند براي بخش خصوصی تبدیل        

وکار حوزه هاي   اند و عمال فضاي کسب     شده
فوالد، پتروشیمی، نفت و گاز، خدمات فنی و         

اند. به  مهندسی و ... را به سیطره خود در آورده        
-این ترتیب اجراي این قانون یکی از فاجعه         

بارترین پیامدهاي اقتصادي در ایران را به دنبال        
داشته است. حال در اصالحیه اخیر دولت باید         

نویس اصالحی دولت به دنبال رفع        دید پیش 
کدامیک از این معضالت است و براي درك          
این موضوع جدول تطبیقی مواد قانون و            
اصالحیه پیشنهادي دولت را مورد بررسی قرار       

دهیم.می
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237همانگونه که آگاهی دارید مستفاد از ماده 
هاي مستقیم، برگ تشـخـیـص      قانون مالیات

مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی بر 
-دالیل و اطالعات کافی تنظیم گردد و امضـا 

گان برگ تشخیص مسئول مندرجات برگ کنند
تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهـنـد   

بود.
هاي بـعـمـل    بررسی

آمده تـوسـط ایـن      
دادستانی، حاکی از   
آن است که بـرخـی   
ماموران مالـیـاتـی،    
بدون توجه به اسناد، 
مدارك و اطالعـات  
ارائه شده از سـوي    
مــودي و حــجــم     

فعالیت هاي وي و عدم رعـایـت قـوانـیـن،        
هاي صادره ها و بخشنامهمقررات، دستور العمل

و با اعمال ضرایب نامتناسب با فعالیت مـودي  
و یا از طریق برآورد ماحد فروش یـا ارائـه       
خدمات ، مبادرت به رسیدگی و تعیین درآمـد  

نمایند که بسیار بیشـتـر از     مشمول مالیات می
باشد.درآمد واقعی مودي می

میزان باالي تعدیالت صورت گرفته تـوسـط     
روساي محترم امور مالیاتی در اجراي مـفـاد     

هـاي حـل     قانون مذکور و هیئـت 238ماده 
اختالف مالیاتی، نشان از کیفیت پایین رسیدگی 
هاي اولیه در واحدهاي مالیاتی و یا تعمد در   
تعیین ارقام باالي مالیائی دارد. فراوانـی ایـن      
موضوع، ضمن افزایش اعتراضات به عـمـل     
آمده از طرف مودیان مالیاتی و طرح پرونده در 
مراحل مختلف دادرسی مالیاتی و ماال افزایش 

تواند از یک سـو  هاي وصول مالیات، میهزینه
اعتـمـادي در     منجر به نارضایتی و فصاي بی

جامعه نسبت به عملکرد سازمان مـتـبـوع و      
هـاي  ادارات کل امور مالیاتی و بعضا زمینـه 

ارتکاب به تخلف و فساد اداري از سـوي        
کارکنان امورمالیاتی شده و از سوي دیـگـر     
موجبات ورود مقامات قضایی و سایر مراجـع  

نامه دادستان انتظامی مالیاتی به مدیران کل مالیاتی
در خصوص برگ تشخیص مالیات به سرپرست امورمالیاتی شهر 

و استان تهران و مدیران کل امورمالیاتی
نظارتی برون سازمانی را از حیث تعدي بـه  
حقوق شهروندي و عدم رعایت حقوق عامه 

فراهم نماید.
270الزم به یاد آوري است، مطابق مـاده      

هاي مستقیم در صورتی که بعد قانون مالیات
از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن 
آن معلوم شود ماموران مالیانی و نمایندگـان  
ــور     ــان ام ــازم س
مالیاتی کشور عضو 
هیات حل اختالف 
مالیاتـی از روي      
تعمد یا مسامـحـه   
بدون توجه به استاد 
و مدارك مودي و   
بدون تحقـیـقـات    
کافی درآمد مودي 
را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخـیـص   

اند، عالوه برجبـران خسـارت وارده،       داده
متخلف حداقل سه ماه و حداکثر پنج سـال    
انفصال از خدمات دولتی محکوم خـواهـد     

شد .
علی ایحال ضمن نظارت دقیق و مستمر بـر  
نحوه عملکرد ادارات امورمالیاتی تـابـعـه،      
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را به 
نحو مقتضی به منظور رعایت مفاد این نامـه  
به کلیه کارکنان مالیاتی ابالغ نمایند. بدیهـی   
است درصورت مشاهده هرگونه تخطـی از    
مقررات فوق، متخلفین از سوي دادستـانـی   
انتظامی مالباتی مورد تعقیب انتظامی قـرار    

خواهند گرفت.

مستقر خالی است .
رسد آنچه امروز مشکل بزرگ اقتصاد به نظر می

کاري و فقدان   مان است ، نه کم    و صنعت میهن  
هاي ارزشمند در این       مطالعات و پژوهش    

ها بلکه عدم شناخت جامعه و شاید           حوزه
هاي ها و نهادهاي حاکمیتی از ارزش        دولت

ها و دور و      بسیار این مطالعات و پژوهش      
هاست. مهجور ماندن آن

لذا ایجاد بنیادي در این حوزه با حضور             
نخبگان و اساتید برجسته و کارآفرینان خوشنام       
به عنوان هیات امنا و  هیات مدیره  و اعطاي            

ها و  جوایز سالیانه به ارزشمندترین پژوهش      
تحقیقات نظري و کاربردي در حوزه اقتصاد و        
صنعت و کمک به انجام چنین تحقیقاتی           

تواند بسیار مفید و مقوم توسعه اقتصادي و         می
صنعتی و سبب جلب و جذب نخبگان و             
افزایش دلگرمی و وابستگی آنان به میهن عزیز        

باشد. 
هاي واپسین عمر و تماماً با        لذا در این سال    

هزینه شخصی کوشیدم تا با تاسیس چنین            
بنیادي به سهم خود از روند  توسعه صنعتی در          

حمایت و پشتیبانی نمایم  و با        میهن عزیزمان 
هاي تقدیر و تشویق از مطالعات و پژوهش         

هاي فعال  کاربردي اقتصادي و صنعتی و تشکل     
در این  عرصه  راه توسعه صنعتی میهن              
عزیزمان را هموارتر نمایم . مطالعات و             

هایی که منجر به به ارتقا تولید ناخالص        فعالیت
ها، سیاست ها   ملی کشور از طریق بهبود برنامه     

هاي مرتبط با توسعه صنعتی       گیريو تصمیم 
ام که    کشور شود. چرا که همواره گفته          

کنم که من نیز اسبی از ارابه توسعه افتخار می«
.»مان باشمصنعتی میهن

امیدوارم که  با یاري پروردگار متعال و             
همراهی یاران و سروران عزیز  توفیق خدمت         
یابم و گامی در جهت پیشرفت و توسعه میهن          
و رفاه و آسایش و آزادي مردم عزیزمان             

بردارم.  
خدایا چنان کن سرانجام کار 

تو خشنود باشی و ما رستگار  
محسن خلیلی

نهالی دیگر 
»بنیاد توسعه صنعتی ...«

1ادامه از صفحه 


