پیام رییس
شورای عالی
همکاران گرانقدر
اعضای محترم کانون
خرســندم که از طرف خود و ســایر اعضای شورای عالی ،از
همکاری ها و همراهی های شــما بزرگواران در مسیر اجرای
برنامههای کانون در سال  1399طی دوره پنجم شورای عالی
و تالش در جهــت ادامه این راه به منظور تحقق اهداف این
نهاد انتظامی ،صمیمانه سپاسگزاری کنم.
استحضار دارید که شاید مهمترین چالش کانون طی  7سال
اخیر تکمیل و معرفی اعضای جدید هیأت عالی نظارت
به عنوان رکن اصلی کانون بوده که بسیاری از برنامه های
مورد نظر نمایندگان منتخب شــما در ادوار گذشته شورای
عالی از جمله اصالحات اساســنامه با هدف تسهیل پیشبرد
امــور و کمک به ارتقاء جایگاه کانون به تراز واقعی خود را با
وقفه طوالنی مواجه کرده بود و به هر دلیل ممکن باز تشکیل
این رکن با دشواری هایی روبرو بوده است.
اما می توانم با خوشحالی به استحضار برسانم که سرانجام این
مهم در آخرین ســال فعالیت شورای عالی پنجم با پیگیری
و کوشش فراوان محقق گردید و امید است با تشکیل منظم
جلســات هیأت محترم عالی نظارت ،حفــظ و ارتقاء جایگاه
کانون به رشته تحقیق درآید.
همچنین امر بســیار مهم دیگر که به اعتبار وظیفه این نهاد
مصــرح در بند ج ماده  6اساســنامه ،از جمله مأموریتهای
اثرگــذار در ارتقاء ســطح دانش تخصصی مشــاوران عضو
کانون محســوب میشــود ،با هدف تحقق وظیفه ذاتی
نهادی با مأموریت کمک به توســعه صنعتی و به تبع
آن فراهمسازی شرایط اشــتغال ،تولید ،ارزآوری و
کمک به ثبات اقتصــادی از طریق به روز کردن
دانش تخصصی مشــاوران ،همراهی با ســایر
نهادهای مســئول در مسیر توسعه یافتگی،
کم کــردن فاصله کیفیت خدمات حرفهای
با اســتانداردهای جهانی یا انطباق نسبی با
فنآوریهای نرم افزاری بینالمللی و باالخره
اســتاندارد سازی خدمات مشــاوران به منظور
تســهیل نظارت کیفــی و ارتقــاء کیفی خدمات
مشــاوران ،با تدوین برنامه راهبردی آموزش و
توانمند ســازی ،برنامه جامع آموزشی و تقویم
آموزشی از طریق امضای تفاهمنامه همکاریهای
آموزشی در همین سال عملی شد و با آغاز نخستین
دوره ها در ســه ماه پایانی ســال  99امید می رود
چندین دوره مصوب دیگر در سال  1400برگزار
گردد.
گفتنی اســت با توجه بــه اهمیت موضوع
آموزش و کوشش در جهت ایجاد مرجعیت
آموزشی در حوزه مشــاوره سرمایه گذاری
برای کانون ،مقدمات ایجاد دپارتمان آموزشی
معتبر فراهم آمده که طبعا با پیگیریهای مجدانه
شورای عالی آتی میتواند گامی بسیار ارزشمند در
جهت اهداف مورد اشــاره در باال ،و نیز تبدیل شدن
کانون به عنوان نهادی مرجع در امر آموزش متخصصان
این حرفه ارزیابی شود.

همچنیــن آگاهی دارید که با کنــاره گیری دبیرکل محترم
ســابق کانون از ابتــدای خرداد ماه  99و خــأ وجود یکی
از ارکان مهــم اجرایی کانون ،احتمال ُکندی و کاســتی در
امور جاری کانون داده میشــد که به لطف خداوند متعال،
همراهــی اعضای محترم شــورای عالی ،قبول مســئولیت
دبیرکل توسط رییس شورای عالی تا انتخاب دبیرکل جدید
و همکاری قابل ستایش کارشناســان دبیرخانه ،این رویداد
نــه تنها خللی در اجرای مأموریتهــای کانون پیش نیاورد
بلکه برنامههای مهم و زمان ب ِر دیگری مانند همگام سازی
گرایشها ،که فرآیندی جدید ،هم برای شــرکتهای عضو
و هم برای دبیرخانه محســوب می شد ،ارزیابی شرکتها
در رستههای جدید با این پیش فرض که هم شرکتهای
وابســته به بانک را در حوزههای تخصصــی مربوط به خود
ارزیابی نماید و هم شرکتهایی را که در برخی از رستههای
جدید فعالیت میکنند مورد ارزیابی قرار دهد و اجرا و پیاده
سازی آییننامه جدید رتبهبندی ،عملیاتی گردید.
در عین حال تالش شد به موازات انجام امور جاری ،فقدان این
سمت مهم تا حدودی جبران شود.
اطمینان دارم که شما نیز مانند اعضای
محترم شورای عالی براین باورید که
جایگاه دبیرکل در کانون بسیار
ارزشــمند و قابل احترام است
لذا میبایست فردی توانمند
و متخصص این وظیفه را

برعهده بگیرد .اهمیت این جایگاه،
شورای عالی را برآن داشت تا از میان
گزینههای معرفی شده ،نامزد اصلح را انتخاب کند.
بنابرایــن رزومههای متعددی بررســی و مصاحبههای کاری
بسیاری برگزار شد.
ماحصل ماه ها تالش و بررســی انتخاب شایسته جناب
آقای مهندس فروتنی در ســمت دبیــرکل (در تاریخ
 )1399/10/1شد.
فعال کردن اتوماســیون اداری ،تغییرات مورد نیاز در
چارت سازمانی کانون ،نیز از دیگر موارد قابل توجه در این
دوره بــود و به عنوان آخرین خبر خوش برای اعضای محترم
کانون یادآوری تالشهایی است که امید است با یاری خداوند
متعال در سال پیش رو گامهای عملی مهمی در جهت تأمین
یک دفتر کار برای دبیرخانه کانون برداشته شود.
ضمن عرض تهنیت بهار نو ،برای همه اعضای کانون آرزوی
تندرستی و توفیق خدمت روزافزون دارم.
رییس شورای عالی

اهم تصمیمات،
اقدامات
و مصوبات
شورای عالی دوره پنجم
■ تشکیل کمیسیونهای:
 -1کمیسیون برنامهریزی ،توسعه بازار وظرفیت سازی
 -2کمیسیون مالی ،روش های تامین مالی و دفتر کانون
 -3کمیســیون تقویــت و تثبیت جایگاه کانــون و تغییرات
اساسنامه
 -4کمیسیون بازنگری و تطبیق دستورالعمل ها و روش های
97/04/ 03
اجرائی داخلی کانون
************
● ایجاد باکس ارتباط مستقیم اعضاء با شورای عالی از طریق
دبیر شورا
97/04/ 24
● اصالح آئین نامه کمیسیون های کانون
************
97/05/14
● تصویب اعضاء کمیسیونها و کارگروهها
● نظر خواهی از اعضا از طریق انتشار پرسشنامه آنالین
97/05/14
● بررسی صورتهای مالی سال  96در کمیسیون مالی
97/05/21
● انتصــاب اعضای هیأت ســازش،اعضاء اصلی هیأت بدوی
(آقای نیکخو،خانم دانش خضری،آقای صابری) واعضای علی
البدل (خانم داوری ،آقای حاتمی) دبیر آقای عبدلی
97/05/21
● امضای برنامه اجرایی کمیسیون آئین نامه و مقررات
97/05/28
● امضای جدول کمیسیون های کانون دوره پنجم 97/05/28
● امضای مصوبه کمیسیون ظرفیت سازی و برنامه ریزی  1و
97/05/28
2
97/05/28
● امضای بودجه سال 97
● تصمیم به برگزاری جلسات هم اندیشی اعضاء 97/06/18
************
● به منظور اجــرای محدودیت امتیازدهی بــه قراردادهای
اعضاء در رتبه بندی از  7سال به  5سال کانون ،مقرر شد دو
اقدام زیر فورا ً صورت گیرد:
 -1تغییرات درشاخص های رتبه بندی :نیروی انسانی ،سوابق
قراردادها ،سازمان تشکیالت ،به نحوی که امتیاز قراردادها و
سوابق شرکت ها به نحو محسوس افزایش یابد و امتیاز سایر
قسمت ها به همان میزان کاهش یابد اعمال شود.
 -2درخواست اخـذ اطالعـات قـراردادهای شـرکت های عضو
97/06/18
کانون
● موافقت در باره ایجاد نظام و سامانه ارجاع کار و پرداخت حق
الزحمه مشاور به صورت متمرکز و موظف شدن دبیرخانه به
تهیه طرح و نمودار کلی و ارائه آن به کمیسیون برنامه ریزی و
97/06/18
سپس به شورای عالی
● افزایش گرایشهای حوزه تخصصی مشاوران به 15
گرایش شــامل -1نفت و گاز-2 ،انــرژی( نیرو) -3معدن،
-4صنایع فلزات اساســی-5 ،صنایع کانیهــای غیر فلزی،
-6آب و فاضالب-7 ،مصنوعات صنعتی ،برقی ،الکترونیکی،
ابــزار دقیق و ماشــین ســازی -8 ،صنایع حمــل و نقل،
-9صنایع مواد غذایی و آشــامیدنی-10 ،صنایع پتروشیمی؛
-11صنایع شیمیایی و دارویی-12صنایع نساجی ،سلولزی،
-13ســاختمان و مسکن -14کشــــاورزی و صنــــایع

تبـدیلــی و تکمیلــی مـــرتبط -15خدمات.
97/10/04
● موافقت با کلیات ایجاد رسته فرصت های سرمایهگذاری
و جذب سرمایه (شناسایی ،معرفی ،جذب) 97/10/11
● بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال  98توسط دبیرکل
97/12/21
پس از بررسی شورا
● تطبیق رسته ها و آئین نامه های جدید کانون با رتبه بندی
98/02/10
اعضاء تا پایان شهریور 98
● تصمیــم به تشــکیل کارگروه ویژه ،با موضــوع تغییرات
اساسنامه ،پیگیری تشکیل هیأت عالی نظارت 98/02/25
● بررسی تدوین استراتژی  5ساله کانون در شورای عالی و
اتخاذ تصمیم مبنی بر اقدام به مطالعات استراتژی کانون بر
اســاس نیازمندیهای روز کانون ،چشم انداز و برنامهریزی،
با توجه به متدولوژیها و روشهای روز دنیا 98/03/29
● امضای تفاهمنامه کانون با سازمان بین سازمان میراث
98/4/12
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
● تصویب تهیه گزارش مالی به صورت هر  3ماه یکبار جهت
98/04/16
ارائه به شورای عالی
● ارائه خدمات بیمه تکمیلی به شرکتهای عضو متقاضی
98/4/16
● برگزاری انتخابات داخلی شورای عــالی و تصـویب نتایج
98/05/16
انتخابات
● گــزارش مدیر روابــط عمومی ،در خصــوص مذاکرات و
پیشنهادهای کارگروه آموزش ،ارائه برنامه بلند مدت و کوتاه
مدت برنامه های آموزشــی و تأیید دورههای کوتاه مدت تا
پایان سال توسط شورای عالی به شرح زیر:
 -1مطالعات امکانسنجی پیشرفته
 -2نظارت بر مصوبات بانکی
 -3کامفار
 -4مطالعات پیشرفته بازار
 -5دوره آموزشی تحلیل های فنی ،مالی و اقتصادی
 -6دوره سنجش اهلیت و صالحیت متقاضی
مقرر شــد دورههای مذکور در کارگروه آموزش بررسی شود
و محتوای آن توســط کارگروه مورد بررسی قرار گیرد و در
اســرع وقت کارگروه آموزش برنامه های خود را به شورای
98/06/12
عالی ارائه دهد.
● تشــکیل کارگروه بازنگری دســتورالعمل حــق الزحمه
98/8/1
خدمات مشاوران
● حضور در سومين سمپوزيوم فرصتهاي سرمايه گذاري
گردشگري کشورهاي عضو اکو در جزيره کيش به منظور
بررسی زمینه های همکاری اعضاء در این رابطه
20و98/9/21
● تصویب دســتورالعمل اعالم و ثبت قراردادهای مشاوران
98/10/2
در سامانه مربوط
98/10/04
● تصویب رسته مطالعات بازار
● تصویب اساسنامه باشگاه مشاوران سرمایهگذاری،
و تصمیم شورا مبنی بر عضویت مدیران عامل و اعضاء هیئت
مدیره شرکت ها در باشگاه و افزایش هیئت امنا از  5نفر به
98/10/04
 9نفر
98/10/25
● تصویب رسته تأمین منابع
● مخالفت شورا با ایجاد رسته خدمات بانکی 98/10/25
● تصمیم شورای عالی بر اینکه مبنای شاخص حق الزحمه

قراردادها در آئین نامه جدید همان مبلغ
 20میلیارد ریال برای الف و سایر رتبه ها با قیمت
مشخص شده ساالنه با لحاظ نمودن %20شاخص تورم
98/11/08
باشد.
● تصمیم شورا درباره مراحل برگزاری مجمع عمومی عادی
ســاالنه به طور فوق العاده  ، 98-99با توجه به نامه شماره
 18719مورخ  99/02/14مؤسسه حسابرسی فریوران ،که
مقرر گردید مجمع عمومــی در تاریخ  20خرداد ماه  99با
حضور  15نفر از اعضاء و امکان مشاهده همزمان مجمع به
99/02/29
صورت زنده برگزار گردد
● تصمیم شورای عالی درباره تشکیل کارگروهی در خصوص
همکاری با شورای عالی بورس جهت تهیه گزارشات افزایش
99/02/29
سرمایه و تهیه تفاهم نامه
● فعال سازی سیستم اتوماســیون اداری موجود به
صورتی که تمامی اعضاء شــورا به منظور آگاهی از اقدامات
99/02/29
امور جاری ،دسترسی داشته باشند
● موافقت شـورای عـالی با موضـوع افـزایش حـق بازرسـی
99/04/23
بازرسان
● تصمیم شورا در خصوص رسته سنجش صالحیت و اهلیت
که فقط به شرکتهای زیر مجموعه بانکهای دارای سابقه
در این زمینه برای مدت یک ســال تخصیــص یابد تا این
گونه شــرکتها از بانک مرکزی مجوز اخــذ و ارائه نمایند.
ضمناً مقرر گردید هرگونه انجام اعتبار سنجی میباید توسط
مؤسسات معتبر و دارای مجوز از بانک مرکزی انجام گردد.
99/06/04
● شورا در خصوص رسته مشاوره خدمات بانکی پذیرفت ،که
با توجه به ایجاد رستههای ارزیابی طرحها و سنجش اهلیت
متقاضیان ،رسته مذکور از مصادیق خدمات بانکی میباشد.
99/06/4
● مصوب شد سپرده کانون به سپرده صندوق (اوراق) بانک
صنعت و معدن یا بانک خاورمیانه تبدیل شود که سود با درآمد
99/07/16
ثابت ایجاد نماید.
● در خصــوص قرارداد آقای دکتــر محمدزاده جهت انجام
مشــاورت امور حقوقی کانون مقرر گردید از خدمات ایشان
استفاده و قرارداد جهت طی تشریفات مربوط به واحد مالی
ارجاع داده شود.
● مقــرر گردید در هر یک از مراحل رتبهبندی شــرکتها
آخرین اظهار نامه مالیاتی و یا گزارش حسابرسی منتهی به
99/10/20
سال قبل را ارائه دهند.
● مقرر گردید آئین نامه انضباطی و تخلفات مشاوران و آیین
نامه رســیدگی به تخلفات توسط دبیرکل به روز رسانی و به
99/10/20
جلسه آتی شورا ارائه گردد.
● دستورالعمل بایگانی الکترونیک پرونده ها به تصویب رسید
و مقرر شد به تعداد الزم بک آپ گرفته شود99/10/20 .
● چارت پیشــنهادی دبیرکل مورد بررســی قرار گرفت و با
99/10/20
اعمال تغییرات تصویب شد
● حق الزحمه پیشــنهادی کارگروه حق الزحمه به تصویب
رســید و مقرر گردید آئیــن نامه الزم توســط دبیرخانه و
دبیرکل تهیه و مجددا توسط کارگروه بررسی شود.
99 /10/20
99/11/8
● تصویب آیین نامه جدید رتبه بندی

بخش عضویت
متقاضی عضویت در کانون ،با بارگذاری درخواســت خود  ،کامل کردن فرم های عضویت و بارگذاری اســناد خواســته شــده شامل آگهی تاسیس،
اساسنامه ،رزومه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و...در سامانه عضویت ،درخواست عضویت خود را ثبت می کند و پس از آن بررسی پرونده متقاضی
با در نظر گرفتن تاریخ ثبت نهایی پرونده ،توســط مســئول بخش عضویت ،شروع و در صورت مشاهده هر نوع نقصی موارد به رابط شرکت متقاضی
اطالع داده میشود.
بــه دلیل حجم زیاد پروندهها از ابتدای ثبت نام ،ثبتنهایی ،اعالم اصالحیه ،فرصت تکمیل هر
یک حداکثر یکماه میباشد.
در صورت طی کردن کلیه مراحل مذکور ،از نماینده شــرکت متقاضی جهت آشنایی کانون
برای حضور در جلســه هماهنگ دعوت میشود .و سرانجام متقاضی موظف به تکمیل  4فرم
زیر میباشد:
 -1فرم شماره  1خالصه اطالعات مشاور و درخواست عضويت
 -2تفاهم نامه متقاضيان عضويت (به همراه فیش واریزی هزینه ارزیابی اولیه)
 -3امضای تعهد نامه عضويت
 -4امضای منشور اخالقي وتعهد حرفهاي اعضاء

 --------عملکرد دوره ---------شرکتهای متقاضی عضویت26 :
شرکتهای در حال ارزیابی26 :
شرکتهای دارای رتبه معتبر195 :

بخش رتبه بندی و قراردادها

با توجه به اینکه رتبه بندی به عنوان یکی از کارآمدترین ســازوکارهای شــفافیت در نظام اقتصادی مورد توجه میباشد ،در نظام رتبهبندی کانون نیز
برای احراز اعتبار و تعیین صالحیت شرکتهای مشاور عضو این نهاد ،بر اساس مؤلفههایی همچون ایجاد و حفظ فضای رقابت سالم و ارتقاء دانش
تخصصی در راســتای تقویت حرفه مشــاوره اعتباری و سرمایهگذاری ،نسبت به تعیین صالحیت ،شناسایی قابلیتها و توانمندی های اعضا اقدام
میشود .در این نظام ،شرکتها پس از تعیین صالحیت ،بر پایه  3مشخصه اصلی (رتبه پایه ،رسته ،گرایشهای تخصص) و بر اساس 20
شاخص از جمله کیفیت تخصصی نیروی انسانی ،توانمندی سازمانی در  3رتبه (الف  -ب  -ج) و  9رده رتبهبندی میشوند.
واحد رتبه بندی و قراردادها در دوره منتهی به پایان آذرماه  1399سال بسیار پر کار و نفسگیری را پشت سر گذاشت چرا که بر اساس مصوبات شورای عالی
و تاکید ویژه دبیر کل وقت مقرر گردیده بود تا برخی از فرآیند های جدید در این بخش مورد بررســی و ارزیابی قرار گیرد  .الزم به ذکر اســت این حجم کاری،
فراتر از ظرفیت نیروی انسانی این بخش کانون با توجه به محدودیت زمانی بود ،که با تالش همکاران انجام شد.
همگام سازی گرایش ها
در ابتدای این موارد مبحث همگام سازی گرایش ها بود .این فرآیند که یک فرآِیند جدید ،هم برای شرکت های عضو و هم برای کانون محسوب می شد در راستای افزایش و تفکیک گرایشها
(زمینههای کاری) شرکتها از  6گرایش به  15گرایش بود که مقرر شده بود تا درباره کلیه شرکتها در هر مرحله از ارزیابی و یا تمدید به صورت پیش شرط و الزام انجام گیرد  .این فرآنید از
آن نظر چالشی بود که اول :شرکتها مجبور بودند برای تمدید یا ارزیابی مجدد یک فرآیند مجزا و اضافی را انجام دهند و دوم :با توجه به آیین نامه و نحوه تخصیص گرایش در فرمت جدید،
برخی از گرایشهای خود را از دست میدادند .با همه این اوصاف با همت و پیگیریهای بسیار زیاد و زمان بر ،تالش شد تا بخش زیادی از شرکت های معتبر کانون در سال گذشته این فرآیند
را تکمیل و گرایشهای جدید و به نوعی تخصصی واقعی آنها در سایت قرار گیرد

ارزیابی شرکت ها در رسته های جدید
فرآینــد دیگر که به نوعــی چالش چندین ســاله کانون بود و
ســالهای زیادی برای اجرای آزمایشی و اولیه آن زمان گذاشته
شد ،ارزیابی شــرکتها در رسته های جدید بود .این فرآیند در
پی آن بود تا هم شــرکتهای وابســته به بانک را در حوزه های
تخصصی مربوط به خود ارزیابی نماید و هم شــرکتهایی را که
در برخی از رستههای جدید فعالیت می کنند مورد ارزیابی قرار
دهد  .این پروســه نیز از آن دســته فرآیندهایی بود که موجد
حجم کاری بســیار زیادی شــد چرا که هم مدت زمان بررسی
پرونده ها را افزایــش میداد و هم با توجه به اینکه فرآیند های
بررســی این پروژهها به صورت دقیق مشخص و شفاف نبوده ،با
مشکالت ناخواسته کمتری روبرو می شد .این فرآیند هم با توجه
به درخواستهای شرکتها پیاده سازی و اجرا گردید.
اجرای آیین نامه جدید رتبه بندی
از فعالیتهای مهم دیگ ِر سال گذشته در این بخش ،اجرا و پیاده
سازی آیین نامه جدید رتبه بندی بود .این آیین نامه که به نوعی
اصالحیه آیین نامه قبلی بود در اواخر ســال 98و با دستور دبیر
کل در واحد انفورماتیک در سیستم رتبه بندی پیادهسازی شد
و تحویل واحد رتبه بندی گردید و از آن تاریخ کلیه فرآیندهای
ارزیابی مجدد و ارتقاء و رتبهبندی با این سیســتم جدید انجام
گرفت .این آیین نامه از آن جهت مهم و مورد نظر بود که باعث
تغییر محوریت امتیاز دهی از تاکید بر نیروی انســانی به تاکید
بر ســوابق پروژهای شــرکت گردید و به نوعی هدف آن ارزیابی
شــرکتها در حوزههای تخصصی بر اســاس سابقه پروژه ها در
کنار سایر شاخصها بود.

ثبت قراردادها
در حوزه قراردادها کماکان ثبت از طرف شــرکتها و بررســی
قراردادها توسط کارشناسان این بخش انجام میگرفت و مضاف
بر آن با تصویب شــورای عالی مقرر شــد به منظور همکاری با
اعضاء ،به کلیه شــرکتها جهت ثبت آن دسته از پروژههایی که
مهلت قانونی ثبت انها ســپری شــده بود فرصت داده شود تا با
اعمــال جرایم مربوط ،امکان ثبت آنها مهیا شــود که در همین
راستا برخی از شرکتها گاه تا  100پروژه را معرفی و ثبت کردند
که فرآیند بررســی این موارد نیز خود به فعالیت بسیار زیادی از
همکاران این بخش نیاز داشت.
طراحی و پیاده سازی سامانه مکاتبات سیستمی
یکی دیگر از اقدامات موثر انجام شده در این بخش که در راستای
حذف مکاتبات کاغذی و ســرعت بخشیدن به بررسی پروندهها
بوده اســت طراحی و پیاده سازی ســامانه مکاتبات سیستمی
بــود که پس از اجرای آن کلیه موارد پشــتیبانی و اعالم نواقص
پروندههای مورد بررســی در سامانه ،به شــرکتها اعالم شده و
میشود .این کار در عین کاهش هزینههای اداری همچون کاغذ،
ثبت و ارسال ،عاملی برای کوتاهتر شده زمان بررسی پروندهها و
همچنین در دسترس بودن مکاتبات مورد نظر بود.

جبران کاهش نیروی انسانی
همچنین در دوره مورد اشاره ،با توجه به تغییرات گسترده انجام
شده و خروج تعدادی نیروی انسانی موظف در دیگر بخشها در
یک برهه زمانی ،برخی دیگر از امور همانند بازرسی و پشتیبانی
نرم افــزاری و تدوین آییننامهها نیز که مربــوط به واحدهایی
همچون بازرسی  -آی تی و سیستمها و روشها بوده است توسط
کارشناسان این بخش انجام شد که پس از تعیین کارشناسان و
مسئوالن مرتبط ،به آنها تحویل گردید.
در جداول زیر گزارش آماری از کلیه فرآیندها به تفکیک
رتبهبندی و قراردادها ارائه میگردد:

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺛﺒﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎي اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ و ﻧﻈﺎرت ،ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺛﺒﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎي اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ و ﻧﻈﺎرت ،ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ
رﺳﺘﻪ ﻧﻈﺎرت
رﺳﺘﻪ ﻧﻈﺎرت ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣﺒﻠﻎ
ﺗﻌﺪاد
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣﯿﺰان
ﮔﺬاري ﺛﺎﺑﺖ
ﺗﻌﺪاد
ﻣﺒﻠﻎ)رﯾﺎل(
ﻗﺮارداد ﻗﺮارداد
ﺛﺎﺑﺖ
ﮔﺬاري
)رﯾﺎل(
ﻗﺮارداد ﻗﺮارداد)رﯾﺎل(
)رﯾﺎل(

رﺳﺘﻪ اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ
رﺳﺘﻪ اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ
ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣﺒﻠﻎ
ﺗﻌﺪاد
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣﯿﺰان
ﮔﺬاري ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﺒﻠﻎ
ﺗﻌﺪاد
)رﯾﺎل(
ﻗﺮارداد ﻗﺮارداد
ﺛﺎﺑﺖ
ﮔﺬاري
)رﯾﺎل(
ردﯾﻒ ﻧﺎم ﺑﺎﻧﮏ
ﻗﺮارداد ﻗﺮارداد)رﯾﺎل(
)رﯾﺎل(
ردﯾﻒ ﻧﺎم
ﺑﺎﻧﮏ و
ﺻﻨﻌﺖ
19 235,145,310,046,000 43,283,484,117
ﺻﻨﻌﺖ و 100
ﻣﻌﺪن
1
19 235,145,310,046,000 43,283,484,117
100
ﻣﻌﺪن
1
1
8,885,175,360,458 14,123,070,000
38
ﻣﻠﯽ
2
1
8,885,175,360,458 14,123,070,000
38
ﻣﻠﯽ
2
1
2,115,825,570,000
3,506,600,000
13
ﺻﺎدرات
3
1
2,115,825,570,000
3,506,600,000
13
3
47,056,519,000,000 14,277,727,600
ﺻﺎدرات 27
ﻣﻠﺖ
4
47,056,519,000,000 14,277,727,600
27
ﻣﻠﺖ
4
ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ
16 27,582,062,565,525 15,323,262,505
166
ﺗﻌﺎون
5
16 27,582,062,565,525 15,323,262,505
166
ﺗﻌﺎون
5
2 17,822,057,498,001 12,195,905,021
ﮐﺸﺎورزي 184
6
2 17,822,057,498,001 12,195,905,021
ﮐﺸﺎورزي 184
6
1 30,689,835,435,507
7,452,364,000
5
ﺗﺠﺎرت
7
1 30,689,835,435,507
7,452,364,000
5
ﺗﺠﺎرت
7
ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ
1,574,407,357,000
2,455,530,000
8
ﺻﺎدرات
8
1,574,407,357,000
2,455,530,000
8
ﺻﺎدرات
8
31,265,607,280,000
8,597,110,560
11
ﺳﭙﻪ
9
31,265,607,280,000
8,597,110,560
11
ﺳﭙﻪ
9
رﻓﺎه
رﻓﺎه
1 11,491,073,967,900
5,939,660,000
16
ﮐﺎرﮔﺮان
10
1 11,491,073,967,900
5,939,660,000
16
ﮐﺎرﮔﺮان
10
1 24,414,030,932,000
4,361,700,000
11

32,216,579,900,000 6,822,500,000
32,216,579,900,000 6,822,500,000
20,000,000,000
19,000,000
20,000,000,000
19,000,000
15,000,000,000
20,000,000
15,000,000,000
20,000,000

3,860,730,000,000 1,841,500,000
3,860,730,000,000 1,841,500,000
40,000,000,000
31,400,000
40,000,000,000
31,400,000
2,100,000,000 2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

19,000,000
19,000,000
194,750,000

20,000,000,000
20,000,000,000
2,772,000,000,000

3

4

ﺻﺎدرات

ﻣﻠﺖ

5

7

ﺗﺠﺎرت

8

ﺻﺎدرات

9

10

11

27

14,277,727,600

47,056,519,000,000

ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺗﻌﺎون

6

13

3,506,600,000

2,115,825,570,000

1

20,000,000

15,000,000,000

ﮐﺸﺎورزي

166

15,323,262,505

27,582,062,565,525

16

1,841,500,000

3,860,730,000,000

184

12,195,905,021

17,822,057,498,001

2

31,400,000

40,000,000,000

5

7,452,364,000

30,689,835,435,507

1

2,100,000,000

2,100,000,000

ﺗﻮﺳﻌﻪ

8

2,455,530,000

1,574,407,357,000

31,265,607,280,000ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ
ﺳﻨﺠﯽ و ﻧﻈﺎرت ،ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﻗﺮاردادﻫﺎي اﻣﮑﺎن
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺛﺒﺖ
8,597,110,560
11
ﺳﭙﻪ

رﻓﺎه

 1 11,491,073,967,900رﺳﺘﻪ ﻧﻈﺎرت
 16رﺳﺘﻪ اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ
20,000,000,000
19,000,000
5,939,660,000
ﮐﺎرﮔﺮان
ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
2,772,000,000,000
 1 24,414,030,932,000ﻣﺒﻠﻎ 194,750,000
 11ﻣﺒﻠﻎ 4,361,700,000
ﭘﺎرﺳﯿﺎن
ﺗﻌﺪاد
ﺗﻌﺪاد
ﮔﺬاري ﺛﺎﺑﺖ
ﮔﺬاري ﺛﺎﺑﺖ
399,658,000,000
687,000,000
2
دي
ﻗﺮارداد ﻗﺮارداد)رﯾﺎل(
ﻗﺮارداد)رﯾﺎل(
ﻗﺮارداد
)رﯾﺎل(
)رﯾﺎل(
249,000,000,000
640,000,000
1 312,692,696,958,764 30,484,126,000
ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ 79

12
ﻒ ﻧﺎم ﺑﺎﻧﮏ
13
ﺻﻨﻌﺖ و
84,253,000,000
225,150,000
1
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
14
32,216,579,900,000 6,822,500,000
19 235,145,310,046,000 43,283,484,117
100
ﻣﻌﺪن
1,247,000,000,000
200,000,000
1
ﺷﻬﺮ
15
20,000,000,000
19,000,000
1
8,885,175,360,458 14,123,070,000
38
ﻣﻠﯽ
564,515,850,000
733,690,000
12 12,219,218,734,328 24,931,950,020
ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ 166
16
15,000,000,000
20,000,000
1
2,115,825,570,000
3,506,600,000
13
ﺻﺎدرات
38,000,000,000 1,000,000,000
2
9,130,000,000,000
6,671,250,000
6
ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد
17
47,056,519,000,000 14,277,727,600
27
ﻣﻠﺖ
2,433,928,000,000
380,000,000
2
اﻧﺼﺎر
18
ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﺎﻧﮏ
3,860,730,000,000 1,841,500,000
16 27,582,062,565,525 15,323,262,505
166
ﺗﻌﺎون
110,000,000,000
274,000,000
ﮔﺮدﺷﮕﺮي 1
19
40,000,000,000
31,400,000
2 17,822,057,498,001 12,195,905,021
ﮐﺸﺎورزي 184
ﺻﻨﺪوق
2,100,000,000 2,100,000,000
1 30,689,835,435,507
7,452,364,000
5
ﺗﺠﺎرت
ﻧﻮآوري و
ﺗﻮﺳﻌﻪ
147,265,000,000
268,850,000
6
3,446,923,500,000
4,389,044,833
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ 26
20
1,574,407,357,000
2,455,530,000
8
ﺻﺎدرات
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻬﺮ
31,265,607,280,000
8,597,110,560
11
ﺳﭙﻪ
4,000,000,000,000
1,683,000,000
1
اﻗﺘﺼﺎد
21
رﻓﺎه
161,072,000,000
209,200,000
11
3,864,384,631,000 16,263,890,000
156
ﺳﯿﻨﺎ
22
20,000,000,000
19,000,000
1 11,491,073,967,900
5,939,660,000
16
ﮐﺎرﮔﺮان
1,013,564,000,000
738,150,000
1
23
2,772,000,000,000
194,750,000
1 24,414,030,932,000
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ 4,361,700,000
11
ﭘﺎرﺳﯿﺎن
399,658,000,000
ﺻﻨﺪوق 687,000,000
2
دي
249,000,000,000
640,000,000
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ1 312,692,696,958,764 30,484,126,000
ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ 79
926,634,100,000
3,289,300,000
27
اﻣﯿﺪ
24
84,253,000,000
225,150,000
1
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
1,247,000,000,000
ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي200,000,000
1
ﺷﻬﺮ
249,000,000,000
423,000,000
1
25
564,515,850,000
733,690,000
ﺧﺎرﺟﯽ 12 12,219,218,734,328 24,931,950,020
ﺑﺎﻧﮏ 166
ﭘﺴﺖ
40,106,262,750,000 13,899,890,000
74 789,859,165,936,483 222,156,274,656
1,049
ﻣﺠﻤﻮع
38,000,000,000 1,000,000,000
2
9,130,000,000,000
6,671,250,000
6
ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد

بخش نظارت و بازرسی
هدف:
با توجه به تاکید ماده  39و 40اساسنامه کانون ،به منظور حصول اطمینان از این که عضو و اشخاص وابسته به آن ،به درستی از قوانین ،مقررات ،مفاد اساسنامه
و ضوابط و استانداردهای حرفه ای و انضباطی وضع شده پیروی می کنند و همچنین به منظور ارتقای کیفیت خدمات حرفه ای به اعضاء ،کانون می تواند بر نحوه فعالیت
اعضاء و اشخاص وابسته به آن ها براساس مقررات انضباطی وضع شده بر مبنای اساسنامه کانون و سایر قوانین ،نظارت داشته باشد و همچنین می تواند در مورد فعالیتها،
اموال ،دارایی ها ،دفاتر حسابداری عضو ،اطالعات الزم را درخواست کند .لذا به همین منظور بخش نظارت و بازرسی کانون فعالیت خود را جهت انجام این اهداف پی میگیرد.
انواع بازرسی

الف  -بازرسی در مراحل :

عملکرد:

 -1رتبه بندی

 -2دوره ای ( تمدید)

 -3ارزیابی مجدد و یا ارتقاء

تهران

شهرستان

جمع

رتبه بندی

 11مورد

 14مورد

 25مورد

دورهای

 39مورد

 22مورد

 61مورد

ارتقا یا
ارزیابی مجدد

 21مورد

 8مورد

 29مورد

جمع کل

 71مورد

 44مورد

 115مورد

(تمدید)

 -4بازنگری مجدد

 -5بازرسی موردی

گزارش
فعالیت های
روابط عمومی در سال 99
اطالع رسانی و وبگاه کانون
•به روز نگهداری وبســایت کانون از راه انتشــار
اخبار ،اطالعیه ها و تحلیل های اقتصادی
•بررســی و آسیب شناســی فنی وبسایت کانون و
اقدام در جهت ایمن سازی
•اقدام به بررسی فنی و مالی موضوع تغییر گرافیک
یا طراحی وبســایت جدید برای کانون با توجه به
نیازهای جدید
•برگزاری  2نشســت مطبوعاتی به منظور معرفی
سامانه " سام" ( سامانه انتخاب مشاور )

ارائه طرح های نو
•ارائــه ایــده و تهیه طرح باشــگاه مشــاوران
سرمایهگذاری
•تهیه طرح توسعه و تعمیق فعالیتهای رسانهای
کانون و ارائه آن جهت ابراز نظر به شورای عالی
•شناسایی ســازمانهای مرتبط با فعالیت کانون
و مکاتبــه با آنها در جهــت معرفی ظرفیتهای
جدیــد کانون و بسترســازی در جهت ایجاد و
توسعه همکاریها
•نام نویسی در ســامانه نجم ( مرکز مطالعات و
بررســیهای راهبردی مجمع تشخیص مصلحت
نظام) و ارائه دیدگاه های کانون به مرکز مزبور
جهت بهره برداری در تدوین برنامه هفتم توسعه

انتشارات
•تهیه و چاپ گزارش ساالنه فعالیت های کانون در
دوره منتهی به  30آذر 1398
•تهیه ،تولید محتوا و انتشــار  10شــماره نشریه
"اخبار کانون"
•تهیه ،طراحی و چاپ کتابچه عملکرد سال  98کانون

مجامع
• برگــزاری مجمع عمومی دوره منتهــی به  30آذر
 1398به صورت آنالین
• تهیه برنامه زمانبندی مجمع عمومی عادی ساالنه
منتهی به  30آذر 1399

تعامل با اعضا
•انجام نظــر خواهی از اعضــا در زمینه دالیل ثبت
نکردن قراردادها توسط شرکت های عضو
•شناســایی و انتخاب شــرکت های عضو مجرب و
صاحبنظر در زمینه صنایع اساســی و درخواست از
آنان جهت تهیه تحلیل های آماری و علمی با پیش
بینی چشم انداز صنعت در سال 1400

عملکرد کارگروه ها

هم اندیشی با اعضا
تنها نشســت هم اندیشی در دوره منتهی به
پایان آذرماه  ،98روز دوشنبه  9دی ماه 98
با حضور  12نفر از نمایندگان  10شــرکت
عضو با حضور رییس شورای عالی و دبیرکل
در آغاز گزارش مختصــری از فعالیتهای
انجام شده در کانون با هدف تقویت جایگاه
کانون ،و طراحی سامانه سام "سامانه انتخاب
مشاور" و برگزاری دورههای آموزشی متعدد،
توســط دبیرکل به حاضران ارائه شد .سپس
تعــدادی از اعضا ،آمــوزش را جزو نیازهای
اصلی در کانون دانستند.
در این جلسه اعالم شد صدور مجوز موردی
نامحــدود منوط به گــزارش مثبت بانک و
مشتری در مورد مجوز قبلی مشاور است .در
ادامه ضمن بررسی مشکالت مربوط به تعرفه
حقالزحمه خدمات مشاوران ،درباره افزایش
تعداد رســتهها و گرایشها ،به درخواست
بانکها در این مورد اشاره شد.

کارگروه رسانه

تشکیل کارگروه رسانه و برگزاری  4جلسه منتهی به ارائه طرح
حضور رسانه ای کانون به شورای عالی

کارگروه آموزش و توانمند سازی
کارگروه آموزش از همان آغاز به کار با همفکری درباره تحقق ایده توســعه فعالیت های آموزشی در قالب یک دپارتمان آموزش و
توانمند سازی در سال آینده (  )1400شروع به کار کرد.
موضوع آموزش در کانون طی  12سال اول فعالیت این نهاد از طریق تشکیل کارگروه های ساالنه پیگیری شدکه گام های مشخص آن به شرح زیر است:
 نیاز سنجی آموزشی از طریق مراجعه به اعضاء ( در چند مورد و با برنامه مراجعات در مقاطع زمانی آینده) تهیه سند راهبردی آموزش در سال  ( 98با برنامه بازنگری آن متناسب با افزایش توانمندی های آموزشی کانون و شناسایی نیازهای جدید) تدوین برنامه جامع آموزشی در سال 99 شناسایی مجموعه دورههای آموزشی مرتبط با فعالیت مشاوران عضو تعیین اولویتهای آموزشی برای نیمه دوم سال 99 امضای قرارداد برگزاری دورههای مصوب تهیه تقویم آموزشی دورههای مصوب برگزاری  8دوره آموزشی کوتاه مدت و میان مدت در دوره فعالیت شورای پنجم -شناسایی مراکز آموزشی مرتبط با فعالیت های کانون ،مکاتبه و برگزاری نشست توجیهی با برخی از آنها در جهت ایجاد همکاریهای آموزشی

 -1دوره هــای آموزشــی اختصاصــی
 -2دوره هــای آموزشــی عمومی  -مالی
 -3دوره های آموزشی عمومی  -حقوقی
 -4دوره های آموزشــی عمومی  -آماری
 -5دوره های آموزشــی عمومی  -بانکی
دوره های آموزشی برگزار شده در دوره فعالیت شورای عالی پنجم
سمينار فرصتهاي سرمايهگذاري خارجي منطبق با مدل انجمن جهاني توسعه سرمايه گذاري خارجي 97/9/24 -WAIPA
 -2پنل آموزشــی« کارگاه آشنايي با مزايا و حمايت هاي اصلي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از شرکتها و مؤسسات
دانشبنيان»24 -و98/7/23
 -3دوره  2روزه مهارت آموزي تربيت کارشناس امکان سنجي 1 -و 98/8/2
چ
98/8/12
 -4دوره  2روزه مهارت آموزی تربیت کارشناس امکان سنجی 11 -و
ایجــاد
شم
ا
98/8
18و/19
 -5دوره  2روزه مهارت آموزی تربیت کارشناس امکان سنجی-
ن
یــک واحــد
دا
ز
 -6وبینار آموزشی آنالین « آشنایی با ویژگیهای منحصر به فرد بخش معدن«99/6/18 -
Business school
- -7وبینار آموزشی آنالین «بحث مفهومی وجوه مختلف ارزیابی طرحهای معدنی»99/7/15 -
 -8دوره آنالین آموزشی «تربیت مشاورین مطالعات فنی و مالی پروژههای صنعتی»  -آغاز99/9/10 :
از طریق همکاری آموزیش اب
 -9دوره آنالین آموزشی «نظارت بر مصوبات پروژههای تولیدی و خدماتی» -در دست اقدام

دانشگاهها و مراکز معترب آموزیش
در حوزه امور اقتصادی ،ابنیک ،اعتباری و ...

گزارش عملکرد هیأت سازش
و رسیدگی به تخلفات طی سال 1399
مأموریت
هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات به عنوان یکی از ارکان مهم کانون به استناد ماده  31اساسنامه  ،وظیفه رسیدگی ،اظهار نظر
و ایجاد ســازش در پرونده های اختالفات حرفه ای بین اعضاء و ســایر اشخاص ناشی از فعالیت حرفه ای آنها و تخلفات حرفه ای
اعضای کانون و شکایت از آنها یا سایر موضوعاتی را که از طرف شورای عالی به هیأت مذکور احاله میشود ،بعهده دارد.

گزارش عملکرد ساالنه
در سال  ( 99دوره منتهی به پایان آذرماه  ) 99با بهره گیری از ظرفیت های موجود
اقدامات ذیل توسط هیأت صورت پذیرفته است:
 -1بــه منظور سیاســتگذاری ،برنامه ریزی و تبیین روند فعالیت هیأت 3 ،جلســه با
حضوربرخی از اعضاء شــورای عالی برگزار شــد ،که نتایج آن ضمن سرعت بخشیدن
به روند رســیدگی در پروندهها ،زمینههای ارتباط و همکاری و هماهنگی با بانکها در
اجرای برنامهها را فراهم ساخت.
 -2به منظور توســعه وتقویت فعالیت کانون در زمینه انجام داوری در رســیدگی به
اختالفات احتمالی اعضاء با کارفرمایان و یا بالعکس و همچنین امکان بهرهگیری سایر
مراجع ذی ربط از خدمات فوق 2 ،جلسه با حضور افراد خبره برگزار شد و مقررگردید
آیین نامه داوری منطبق با اساســنامه و دیگر مصوبات شورای عالی ،بررسی و تدوین
شود و دراین رابطه نسبت به ایجاد ساز و کارهای الزم به منظور حضور پررنگتر کانون
در صحنه داوری اقدام نالزم به عمل آید.
 -3دو جلســه با مدیریت امــور حقوقی بانک صنعت و معــدن جهت تبیین فعالیت
هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات کانون و تبادل نظر در خصوص آیین نامه حدود
مسئولیت مشاوران و نحوه رسیدگی به تخلفات احتمالی برگزار شد.
 -4بررســی  10فقره نامه در خصوص اعالم گزارش ویا استعالم عملکرد مشاور مطابق
آئین نامه انضباطی کانون از دیگر فعالیتهای هیأت در این دوره بود که در این رابطه
تعدادی در قالب سازش حل و فصل شد و تعدادی جهت تکمیل مستندات پروندهها
در دســت تحقیق و بررسی اســت و مواردی نیز درخواست داوری و استعالم بود ،که
بشرح جدول ذیل اقدام شد.

شرح

تعداد

درخواستها ی بررسی شده درقالب سازش

2

موارد دردست بررسی

3

موارد رفع ابهام (با انجام مذاکره )

2

اعمال قانون

1

درخواست داوری

1

استعالم توسط دادسرای قضائی

1

