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  (1)شرح دستور جلسه شماره 

 عنوان دستور
 جامعییه تأیییی  مییورد حسابرسیی  گییرار  مطالبییه خصییو  در واصییله اعتراضییا  مراتیی  بررسیی 

 اقتصادی واح های به تسهیال  اعطای هنگام هابانک سوی از ایران رسم  حساب اران

 شرح دستور

خصاسشتا   سشید ی بشه تتشب ج      بشا ببیرخا شه  برخی فعالین بخش  خوصصشی  شی تبات شاج ا ششام  شد        

هشا هگاشام اااشا  ترش ی ج بشه اابشدها        تربصط بشه تاال شه  ششا س برابرسشی  سشمی از سشص  با ش        

 شاا  ا  شا ر بشر بشازا   شصلی      ؛ با این تصضیح کشه با ش  ترکشش  بشه اگشصام تیشام سیاسش         داقتواب   د  ا

هششایی  ا بششا هششد  ، سیاسشش 17/10/93تششص    277426/93تصجششب بختششگاته  ششما   ه ا بششا بی کتششص  بشش

هشا  تصلشد ا بشا    هدای   ش به بشا بی کتشص  بشه تخوشین ب یگشه تگشابف ا توشر   مشصبم لم ب  فعالیش           

بششه تصقششف اجششرا  اا ششته اسشش   بششر اسششا   ،ر با ششتن کششاه  برششترها    ششد تاال ششاج  یششر جششا   ظشش

با ا با ششد:  بختششگاته تصصششص ، بگاششاهی کششه تتیاضششی ب یافشش  ترشش ی ج اسشش  بایششد بششداق  با  ششرط  ا

هششا  بگاششا  تصسششد سشش اتدا ام  ششرک   ا  اایشش   ب صششد از با ایششی 25 ششرط ااا ایگبششه بششداق  لا ب  

تصا گششد از با شش  ترشش ی ج بایر ششد کششه  هششا  اقتوششاب  تششیایگبششه لم بسششته از بگاششا  ششرط بام کگششد ا 

ها  تشالی برابرسشی  شد  تصسشد برشابر  ترشتی  اعشص جاتعشه برشابدا ام  سشمی  ا با شته            صص ج

از جاتعششه برششابدا ام  سششمی ایششرام  ، ششا از ب یافشش   شششا سهششا با شش  ششرط اخیششر، بششه تصجششب   با ششگد

  از ل شششایی کششه ا  ششا  ظر جاتعششه    مایگششد ا تیاضششا تششی  ا  ششا  ظر ب  تششص ب اصششال  زگششین  شا  ششی  

 رباخش  ترش ی ج    ،لم   شاب بشر بشصب  ا بععشاه بشه ادش  اشدم ب یافش   ظشر         زتشام  ایرام برابدا ام  سمی

  د  اس   یشاب تتب تی برا   یدیگای اابدها  اقتواب  ا ، یربصص ج  می

ایرادا  و مشکال  

 مطروحه

 با د:به  رح ذی  تی تتیاضیامتتب ج تارح  د  از سص  

بششر بششصبم ا ازششه  شششا س برابرسششام  سششمی ا اسششتع م اصششال   شششا س برششابر  از جاتعششه  زتششام .1

 کگگد   برابدا ام  سمی، یبی از تتب تی اس  که فعاالم این بخ  به لم ا ا   تی

ایگبششه ب  برخششی از تششصا ب اابششدها  اقتوششاب ، برششابر   سششمی خششصب  ا از  ا       ادششی   شش    .2

 مایششد، اصششال  ف رسشش  تششگعبا  ششد  ب  سششای  جاتعششه برششابدا ام  سششمی ایششرام ا تخششا  تششی  

تشا زتشا ی کشه      ی ج  یشش رش  یشرب ا  رباخش  ت  زگین  شا  ی از سص  ایتام تص ب تأییشد قشرا   مشی   

 یششرب؛ بتششی ا ششر سششایر تششدا ک بششه صششص ج کاتشش  بششه ی، صششص ج  مششجششصا  اسششتع م لتششاب    ا ششد

 با   ا ازه  صب 

 بن ی کارگروه جمع

 :76جهت طرح موضوع در کمیته ماده  اول کارگروه کارشناس  .1

ا بشا بعشص     10/08/1394، ب  تشا ی   یشاب  شد   کا  گاسی بشه تگظشص  بر سشی بسشتص  جدرشه      جدره 

با شش  ترکششش ، جاتعششه برششابدا ام  سششمی      مایگششد ا ی از قششص  قعششازیه، ازا ج  ا  ا   رسششاز ،  

ایرام، اتاق باز  شا ی، صشگایف، تعشابم ا کتشاا ز  ا اک ا کا شام، اتشاق اصشگا  ا اتشاق تعشاام ایشرام           

ب  ببیرخا ششه کمیتششه بر شششا   ربیششد  ب  ایششن جدرششه،  مایگششد  جاتعششه برششابدا ام  سششمی ضششمن     

بالیشش  اششدم  اسششخاصیی لم   تصضششیحاج ب  تششص ب  ا ششد صششدا   شششا س برابرسششی  سششمی ا ا ازششه

  اب  رش   بشه برخشی از اسشتع تاج،  یتشگ اباج خشصب  ا ج ش  ترش ی  ا ترشریف فرلیگشد تاال شه            

 شا س برابرسشی ا ازشه  مشصب ا ب    ایش  تیشر   ربیشد  یتشگ اباج تارابشه از سشص   مایگشد ام           

از بر سششی هششا  اصشگا  ا تعششاام ایشرام  ششا    سشمی ایششرام، با ش  ترکششش ، اتشاق    برششابدا امجاتعشه  

 کا  گاسی ب  ببیرخا ه، ب  صحن کمیته تارح  رب د 
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 : 09/09/94مورخ  76موضوع ماده  کمیته .2

تششص    76کمیتششه تصضششصد تششاب      ترشش ب  بیرشش  ا   مششین   تششص ب ا ششا  ، بسششتص  جدرششه  

تاششرح  ربیششد ا ب  لم جدرششه تیششر   ششد جدرششه کا  گاسششی بششا بعششص   مایگششد ا ی از    09/09/94

اتص  بیصقی اتاق ایشرام، جاتعشه برشابدا ام  سشمی ایشرام، با ش  ترکشش  ا بخش  خوصصشی بر ششا            

 ا ب   ،  اهبا هششا  تششص ب  ظششر خششصبتصضششصدا تحدیشش  کا  گاسششی  بیتششتر ششربب تششا  ششا از بر سششی 

 صحن کمیته ا ازه  مایگد 

 :76در رعایت مصوبه کمیته موضوع ماده  دوم  کارگروه کارشناس .3

ب  تششا ی  ، جدرششه کا  گاسششی 76بیرشش  ا   مششین  ترشش  کمیتششه تصضششصد تششاب   اایشش  توششصبه   ب

ب  ایشن جدرشه    بر ششا   ربیشد   ب  تحش  ببیرخا شه   با بعشص   مایگشد ام تراجشف تشبشص      ا  10/12/94

با شش    سشمی ایشرام ا   برشابدا ام از سششص   مایگشد ام جاتعشه     یتشگ اباج ا ازشه  شد    تیشر   ربیشد   

 ب  صحن کمیته تارح  رب د  بگد  ب  ببیرخا ه،  ا از جمف ترکش ،

 پیشنهاد دبیرخانه

هششا  تششالی برابرسششی  ششد  ا با ا  هششا بششه صششص جبششه تگظششص  سشش صل  ا سششرا  بسترسششی با شش  .1

هششا ا تسسرششاج اات ششا   خوصصششی هششا  بالتششی ا کششا صم با شش  ششص ا  همششاهگای با شش اصششال ، 

د تشا از  ریش    گش کگ ااش م هشا ا تسسرشاج اات شا    یشر بشا بی      بشه کدیشه با ش    ا   ی اب  یه ایرام،

د بشه صشص ج تشص ب  بشه  ششا س برابرسشی       گش جاتعشه برشابدا ام  سشمی بتصا    بشا    اتشه تفاه ا عیاب 

 حر بسترسی  یدا کگگد ب  ساتا ه س تص ب  ظر

بششه اصششال   هششا از سششص  جاتعششه برششابدا ام  سششمی ایششرام  ج شش  ترششریف  اسشش  اسششتع م با شش   .2

بششه صششص ج هفتاششی،  اسشش   بایرشش  با ششد، جاتعششه تششی  شا  ششاتی کششه تششص ب تأییششد جاتعششه  مششی  

ایششد  ا تخششا   اس ا ازششه  مهششا  تتیاضششی هششا  ب یششافتی  ا بششه صششص ج  راهششی بششه با شش اسششتع م

 هششا   ششرم افشششا   ا  هششا بع ششد  جاتعششه ا ت تگششی بششر زیرسششاخ     اسشش  جاتعششه بششه با شش   ا ازششه 

بشداکرر  شر  تشدج با هفتشه کشا        بایرش   سخ  افشا   ایتشام اسش ، لشیبن  اس تشاکص  تشی     

هشا ا  هشا  بالتشی ا کشا صم با ش      شص ا  همشاهگای با ش    ا همچگشین   76به ببیرخا ه کمیته تشاب   

( ااشش م ا تسسرششاج اات ششا   هششا شش  ابشش   بششه کدیششه با شش )جتسسرششاج اات ششا   خوصصششی ایششرام 

  ربب 

 تأییششد اصششال   سششاتا ه اخششا اسششتع م جاتعششه برششابدا ام  سششمی ایششرام  ششر  ت دشش  تعیگششی      .3

 تصضششصد ی ا اسششتع م بششدهبا ام تالیششاتیسششاتا ه صششدا   ششصاه)تتششابه هششا  برابرسششی  ا  شششا س

 ا داز   ماید  رابی ا  ا  ها  ترتیی (قا صم تالیاج 186تاب  

 وشا   شربس تشالی تشص ب  یشاز اابشدها       بشد   به ازا ج اتشص  اقتوشاب  ا با ایشی  یتشگ اب  شربب       .4

کششه تبدشش  بششه ا تخششا  برششابر  از تیششام ااعششا  جاتعششه        ا باز  ششا ی ا خششدتاتی تصلیششد ، 

 4لیشین  اتشه اجرایشی ت وشر       2تشاب    "ز")تصضشصد بگشد    بهشد افششای   ، برابدا ام  سشمی هرشتگد  

قا صم اسشتفاب  از خشدتاج تخووشی ا برفشه ا  برشابدا ام ذیوش ح بشه اگشصام برشابدا   سشمی،           

 سششگشی اااششا  ترشش ی ج بششه  هششا  تتگاسششب بیاششر ج شش  اات ا از  اس( تششا 13/6/1379توششص  

    ها  کصز  ا تتصسد استفاب   ربببگاا 

فهرست مستن ا  و 

 م ارک پشتوانه

 20/07/93تص    ،هیئ  ازیرام 84570/50582توصبه  ما    .1

 17/10/93، تص   با   ترکش  277426/93 ما    بختگاته .2

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz5Ozt0p7LAhUDQJoKHagtAB8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fe2.tax.gov.ir%2F186%2F&usg=AFQjCNG--yJ9s0Dg3-85NLjsWd6SPl8SSQ&bvm=bv.115339255,d.bGs

