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دکتر ابوالحسنی خواستار ارتقاء خدمات کانون به سطح
خدمات بین المللی شد

کارآیی نرم افزار کامفار در کارگروه تخصصی
کانون بررسی می شود

کانون خواستار معافیت قراردادهای مشاوران عضو،
از مالیات بر ارزش افزوده شد

دکتر ابوالحسنی خواستار ارتقاء خدمات کانون
به سطح خدمات بین المللی شد

نخستین نشست هیأت عالی نظارت کانون با ترکیب جدید  ،روز دوشنبه
 7شهریور ماه با حضور آقای دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی معاون وزیر امور
اقتصادی و دارایی در امور بانکی ،بیمه و نظارت بر اجرای سیاست های کلی
اصل  44قانون اساسی  ،به منظور معارفه اعضای جدید و کسب رهنمود
در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد .
در آغاز این جلسه که با شرکت آقایان محمدرضا پیشرو مدیرعامل
بانک صنعت و معدن  ،آیت اهلل ابراهیمی مدیر عامل بانک انصار  ،داود
خانی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت براجرای سیاست های کلی
اصل  44قانون اساسی  ،روح اهلل صادقلو رییس شورای عالی کانون و
بهمنش دبیرهیأت عالی نظارت ترتیب یافت  ،آقای دکتر ابوالحسنی ایجاد
کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی را پاسخ به نیازهای
سیستم بانکی کشور یکی از مهم ترین گام های طرح تحول نظام بانکی
در چارچوب قانون تسهیل اعطاء تسهیالت بانکی ارزیابی کرد و ضمن
قدردانی از اعضای دوره گذشته هیأت عالی نظارت کانون  ،افزود  :هدف
از تغییرات در ترکیب این هیأت  ،تقویت این نهاد و آغازی دوباره در
مسیر تحقق اهداف کانون است.
وی با تصریح در این مورد که متأسفانه کانون آنچنانکه شایسته آن است
در نظام بانکی شناخته نشده  ،ابراز امیدواری کرد که ترکیب تازه با توجه
به ویژه گی های اعضای آن بتواند مؤثرتر عمل کند.
سپس آقای صادقلو با تشکر از صدور احکام اعضای جدید هیأت و
امیدواری نسبت به برگزاری منظم جلسات آن  ،اعالم کرد که کانون
در شرایط حاضر  253عضو دارد که حدود  100عضو از میان آنها

رتبه بندی شده اند .
رییس شورای عالی کانون در اشاره ای کوتاه به تاریخچه تشکیل کانون ،
به معرفی ارکان این نهاد پرداخت و تصریح کرد که کلیه اقدامات در کانون
برپایه مصوبات شورای عالی که به تأیید و تنفیذ هیأت عالی نظارت
رسیده باشد  ،انجام می گیرد .وی همچنین از کمک های جدی بانک
صنعت و معدن و نقش حمایتی این بانک به ویژه از جهت تبادل تجارب
مدیریتی و استفاده از خدمات کانون تشکر کرد و با اشاره به اینکه وجود
اطمینان به صحت گزارش های کارشناسی تهیه شده توسط مشاوران
اعتباری و سرمایه گذاری بانکی  ،نقطه اتکاء نظام بانکی برای هدایت
منابع مالی به سمت سرمایه گذاری های دارای توجیه اقتصادی است  ،تقویت
معنوی و بنیه مالی کانون به هر شکل منطقی  ،حمایت از اندیشه های درست
سیستم بانکی با نگرش استفاده صحیح از خدمات مشاوران خواهد بود،
خواستار حمایت های اساسی و اصولی از این نهاد شد .
وی در این ارتباط به ارجاع کار از سوی سیستم بانکی به مشاوران عضو
کانون اشاره کرد و اظهار داشت  :چنانچه درصد ارجاع کار  -که در حال
حاضر ناچیز است  -به صورت عادالنه و منطقی افزایش یابد  ،پرداخت
قدرالسهم  2درصدی مشاوران از قراردادهای منعقده به کانون  ،می تواند
هزینه های این نهاد را تأمین کند .
آقای صادقلو همچنین به تکمیل خدمات وبسایت کانون به مراجعان
پرداخت و گفت با راه اندازی موتورهای جستجوی مختلف  ،امکان
انتخاب مشاور مناسب و مجاز برای سرمایه گذاران فراهم آمده است .
توضیحات بعدی آقای صادقلو ناظر بر معرفی گرایش های ششگانه

اعضاء و فعالیت های تولیدی – اقتصادی برگرفته از کدهای آیسیک بود .
او در پاسخ به برخی دیدگاه ها که اعتقاد به آسانگیری در پذیرش عضو
در کانون هستند گفت  :کانون زمانی می تواند اثرگذار باشد که خدمات
خود را در استانداردهای باال ارائه کند و اعضای آن نیز با نهایت دقت
برگزیده شده باشند.
آقای صادقلو ادامه داد  :برای تضمین توفیق کانون  ،می باید مدیران
میانی نیز همانند مدیران عالی سیستم بانکی به اثربخشی کانون در هدایت
سرمایه ها به سوی طرح های با توجیه اقتصادی و به تبع آن کاهش
ریسک سرمایه گذاری  ،اعتقاد داشته باشند.
آنگاه آقای پیشرو مدیرعامل بانک صنعت و
معدن ضمن استقبال از الحاق بانک مرکزی به
ترکیب هیأت عالی نظارت حضور شخصیت های
بانکی و اقتصادی در سطح ملی در هیأت عالی
نظارت را دلیلی بر وزن و اهمیت کانون دانست
و افزود پیش از این مشاوران وارد مقوالت
مطالعه اقتصادی  ،بازار و امکان سنجی نمی
شدند اما مجلس محترم شورای اسالمی با
تشخیص درست این ضرورت  ،به ایجاد کانون
در چارچوب تحول نظام بانکی رأی داد لذا
شایسته است که از فرصت فراهم آمده در این
زمینه بیشترین بهره را برد.
وی با تأکید براینکه در بانک صنعت و معدن
در اجرای کلیه طرح ها از خدمات مشاوران
عضو کانون استفاده می شود اضافه کرد " من
معتقدم در کنار تأکید بر تقویت کانون در مجامع مختلف از سوی
مسئوالن محترم  ،می توان با برگزاری جلسه مشترکی با اعضای
شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک های خصوصی ،
به تفاهمی در خصوص عمومیت بخشیدن به استفاده از مشاوران در
بررسی طرح ها دست یافت ".
وی با تصریح اینکه همه زمینه های کار در کانون فراهم شده و شایسته
است که مشکل ضعف همکاری بانک ها نیز رفع شود افزود  :با حضور
مسئوالن بانکی و اقتصادی کشور در باالترین سطوح تصمیم گیری کانون
این اطمینان وجود دارد که درصورت شناخت دقیق تر  ،سیستم بانکی
به این نهاد اعتماد نشان دهد .مدیرعامل بانک صنعت و معدن همچنین
پیشنهاد کرد به منظور تأمین منابع مالی الزم برای فعالیت کانون  ،سازوکار
تأمین هزینه های این نهاد تعریف و ذی نفعان ( بانک ها ) پرداخت یک
کمک هزینه ساالنه را بپذیرند زیرا در نهایت خدمات کانون به حفاظت از
سرمایه های بانک ها منتج می شود.
پس از آن آقای بهمنش دبیر هیأت عالی نظارت در سخنانی اعضای این
هیأت را به عنوان نماینده حاکمیت در این نهاد خصوصی معرفی کرد که
با نظارت خود  ،عملکرد این نهاد را در مسیری که قانونگذار در جهت
کمک به توسعه صنعتی کشور تعیین کرده است هدایت می کنند و لذا اگر
بانک ها از این نهاد حمایت نکنند در این مسیر دغدغه دائمی وجود
خواهد داشت .
وی با اشاره به تدوین همه دستورالعمل های مورد نیاز  ،استقبال اعضاء
کانون در کلیه مجامع را که در همان ساعت های اولیه به حد نصاب رسیده

از نشانه های کارایی کانون در ایفای وظایف خود دانست و افزود  :به رغم
اینکه اساسنامه برگزاری جلسات هیأت عالی نظارت را حداقل هر سه
ماه یکبار معین کرده  ،این جلسات تا امروز به طور منظم و ماهانه برگزار
شده است افزود  :باوجود این همه عالقه مندی  ،حمایت بانک ها از
کانون ضروری است و من پیشنهاد می کنم بخشنامه مشترک بانک مرکزی
و وزارت امور اقتصادی و دارایی که پیش از این به بانک ها ابالغ شده با
تأکید قوی تر  ،مجددا ً به سیستم بانکی ابالغ شود.
در اینجا آقای دکتر ابوالحسنی به لزوم افزایش توان کانون در ابعاد مختلف
اشاره کرد و گفت  :کانون نه فقط در سطح داخلی بلکه می باید در سطح

بین المللی فعالیت داشته باشد و این وظیفه کانون است که سطح توان و
کارایی مشاوران را ارتقاء دهد .
وی اضافه کرد چنانچه برای نیل به هدف  ،قوانین و مقررات ویژ ه ای نیز
الزم باشد باید آماده کنیم زیرا نظام بانکداری اسالمی اعمال دقت در هر
فعالیتی را ضروری می داند  .ما باید برای مشارکت با مشاوران خارجی
برنامه داشته باشیم و متناسب با تغییر نگاه در تأمین منابع مالی  ،رفتار
کنیم .
او تأکید کرد که سرمایه گذار خارجی باید مطمئن باشد که مطالعه طرح ،
توسط یک مشاور معتبر صورت گرفته است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تقویت کانون در بخش داخلی را نیز
با توجه به گستردگی و تنوع خدمات و تسهیالت و تأمین نیاز از طریق
یررسی کارشناسان کانون  ،مورد توجه قرار داد.
وی همچنین به گسترش تخصص های مشاوران به عنوان یک بایستگی
دیگر اشاره کرد و گفت  :کانون باید قادر باشد به همه نیازهای کشور
در زمینه مطالعه و بررسی طرح های اقتصادی  ،پاسخگو باشد و چنانچه
برنامه ای در این مورد داشته باشد آن زمان می تواند خواسته های خود
از بانک مرکزی را مطرح کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی سپس یادآور شد که الزم است
احکام و قوانین مرتبط با فعالیت کانون از برنامه پنجم احصاء و بررسی
شود تا معلوم شود کانون در کجاها می تواند از نظر حقوقی ورود کند.
وی برای تقویت تعامل بین سیستم بانکی و کانون نیز برگزاری یک
همایش ویژه معرفی توانمندی های کانون با حمایت مادی و معنوی بانک
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مرکزی  ،همچنین نشست مشترکی با شورای هماهنگی بانک ها با حضور
مدیران عامل بانک ها ضروری دانست و افزود :گام بعدی می تواند
برگزاری یک همایش با همکاری سیستم بانکی با هدف آشنا ساختن
بدنه بانک ها با کانون و ظرفیت های آن باشد .
وی همچنین پیشنهادهای داده شده در جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز
کانون را قابل بررسی دانست و افزود  :در زمینه  1.5در هزار هم باید
فکری کرد تا پس از تصویب در شورای عالی سیستم بانکی و بدنه آن نیز
نسبت به ضرورت موضوع توجیه شود.
آقای ابوالحسنی سپس به لزوم افزایش توان کانون در استان ها و
شهرستان ها پرداخت و افزود نگاه ما باید در امتداد رفع انحصار و
محدودیت در عضو گیری باشد .
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت  :الزم است در طرح تحول
نظام بانکی هم وزارت امور اقتصادی و دارایی و هم بانک مرکزی کانون
را مورد توجه قرار دهند و به نظر من هیچ چیزی نباید در برنامه ریزی
جامع برای موفقیت کانون مانع ایجاد کند .آقای ابوالحسنی گفت  :من
معتقدم چنانچه در ارائه تسهیالت بانکی موضوع مشاوره را جدی
می گرفتیم امروز با این حجم عظیم از مطالبات
معوق روبه رو نبودیم .
وی وجود کانون مشاوران اعتباری را یکی از
شرایط اصلی در بانکداری اسالمی دانست و
افزود :کار کانون قانونی است و ان شاءا ...باید
کاری کرد که ادامه فعالیت کانون به افراد وابسته
نباشد .
آقای ابوالحسنی ضمن تأکید بر برگزاری منظم
جلسات ماهانه هیأت و ابراز عالقه مندی به
حضور شخصی در جلسات فصلی آن  ،به
اهمیت رعایت موازین قانونی در کلیه فعالیت ها
پرداخت وگفت  :چنانچه برای ادامه موفقیت
آمیز فعالیت کانون قوانین جدیدی الزم باشد
باید پیشنهاد  ،بررسی و تصویب شود.
معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی در پایان با اشاره به ضرورت رایزنی
و معرفی خدمات کانون در بودجه سال  91گفت  :امید است در صورت
انجام این رایزنی  ،با کمک و مساعدت کمیسیون محترم اقتصادی مجلس
شورای اسالمی موضوع در دستورکار قرار گیرد.
آنگاه آقای ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار گفت  :در یک مطالعه اجمالی
کانون را بستر مناسبی برای کاهش ریسک سرمایه گذاری می بینم و
معتقدم چنین نهادی با خدمات عام المنفعه نباید دغدغه منابع مالی بسیار
اندک را داشته باشد و الزم است در این مورد ستاد کانون را کمک کنیم
تا با فراغ خاطر به انجام وظایف خطیر خود بپردازد.
وی گفت  :من بر این باورم که آن دسته از فعالیت های اقتصادی که
از حمایت بانک مرکزی برخوردار نبوده اند الجرم با توفیق روبه
رو نشده اند لذا باید ترتیبی اتخاذ شود که بانک ها ملزم به استفاده از
خدمات مشاوران شوند.
آقای ابراهیمی در پایان صحبت های خود لزوم آشنایی بدنه بانک ها با
کانون و معرفی بهتر خدمات آن  ،لزوم حمایت بانک مرکزی از ضمانت
اجرای استفاده از خدمات مشاوران عضو کانون و تقویت سیستم کنترل

داخلی و اعتباری بانک ها در ارتباط با این موضوع را مورد اشاره قرار
داد.
آقای ابوالحسنی با یادآوری اینکه حضور آقای حاجیان به نمایندگی از
سوی رییس کل بانک مرکزی در هیأت عالی نظارت  ،نشانه حمایت
بانک مرکزی از کانون است گفت  :اگر بتوانیم در بودجه سال 91
بانک ها را موظف به استفاده از خدمات مشاوران کنیم گام بسیار اساسی
برداشته شده است.
در پایان آقای داود خانی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت براجرای
سیاست های کلی اصل  44قانون اساسی  ،با تأکید بر اینکه الزمه موفقیت
قوانین خوب  ،اجرای شایسته آن قوانین است گفت  :در حالی که کانون
بر پایه آسیب شناسی وضع گذشته ایجاد شده  ،استانداردهای الزم را دارد
و از نهاد داوری نیز برخوردار است می توان به آن صفت تنظیم و تعدیل
کننده داد و باید از ظرفیت های چنین نهادی حداکثر بهره را برد.
وی بهره گیری از تجربیات اجرایی کانون های مشابه را در تضمین
موفقیت کانون مشاوران مهم دانست و تبلیغ و اطالع رسانی قوی تر را نیز
توصیه کرد و درعین حال یادآور شد ارائه گزارش بازخورد فعالیت ها به

اعضای جدید هیأت عالی

نظارت کانون معرفی شدند

ترکیب جدید هیأت عالی نظارت کانون از سوی آقای دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی معاون وزیر امور اقتصادی
و دارایی در امور بانکی ،بیمه و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل  44قانون اساسی  ،تعیین شد.
بر این اساس آقایان :

* محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران ،
* داود خانی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل  44قانون
اساسی
* محمدرضا پیشرو مدیرعامل بانک صنعت و معدن ،
* علی دیواندری مدیرعامل بانک ملت ،
* آیت اهلل ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار
* روح اهلل صادقلو رییس شورای عالی کانون
در ترکیب جدید هیأت عالی نظارت کانون قرار گرفته اند.
گفتنی است که آقای :

* محمدرضا حاجیان مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

همچنان به عنوان نماینده این بانک در ترکیب این هیأت حضور خواهد داشت.
در بخشی از متن احکام اعضای جدید این هیأت ارتقاء جایگاه کانون  ،توسعه فرهنگ استفاده از خدمات
مشاوران و ایجاد بستر الزم در جهت گسترش تعامالت بین کانون و سیستم بانکی مورد تأکید معاون وزیر امور
اقتصادی و دارایی قرار گرفته است.

کمیسیون های مرتبط مجلس هم می تواند در این راه کمک ارزشمندی
باشد .
آقای خانی با پیشنهاد معرفی پروژه های موفق انجام شده توسط
اعضای کانون افزود  :درعین حال باید بررسی کرد که آیا کانون ظرفیت
پاسخگویی به نیازهای کشور را دارد یاخیر؟ و اینکه ما باید به کانون در
جهت مشارکت با مشاوران خارجی کمک کنیم.
در پایان رییس شورای عالی کانون  ،با اشاره به توان و ظرفیت باالی
کانون  ،آمادگی این نهاد را برای پاسخگویی به نیازهای کشور اعالم کرد.
اعضای ترکیب جدید هیأت عالی نظارت کانون عبارتند از :
محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران  ،علی دیواندری مدیرعامل
بانک ملت  ،محمدرضا پیشرو مدیرعامل بانک صنعت و معدن  ،محمدرضا
حاجیان مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  ،داود
خانی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی
اصل  44قانون اساسی  ،آیت اهلل ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار و
روح اهلل صادقلو رییس شورای عالی کانون .
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سومین نشست مشترک اعضای کانون با رییس شورای عالی صبح روز
چهارشنبه  29تیرماه در سالن کنفرانس کانون برگزار شد .
در ابتدا رییس شورای عالی با تشریح اهداف برگزاری نشست های
مشترک به اصالت بهره مندی از خرد جمعی در کانون اشاره کرد و افزود :
از آنجا که از سویی در مجامع ساالنه و همایش ها فرصت کافی برای
دریافت دیدگاه های اعضا ء وجود ندارد و از سوی دیگر شورای عالی
کانون بر مبنای خواست ها و نیازهای اعضاء حرکت می کند الزم بود
جلساتی ترتیب یابد تا اعضای کانون در فضایی صمیمی و فرصت کافی
نقطه نظرهای خود را پیرامون برنامه ها و عملکرد کانون ابراز دارند تا
شورای عالی نیز با بررسی آنها راهکارهای مناسب در جهت نیل به
هدف های کانون را دنبال کند.
وی سپس به برگزاری دو نوع جلسه دیگر ( نشست های تخصصی با
عنوان کارگروههای تخصصی و جلسات توجیهی اعضاء در زمینه
رتبه بندی ) اشاره کرد و گفت روح حاکم بر کانون  ،گردش اندیشه
جمعی و کاربست بهترین ایده ها در مسیر اهداف تعیین شده است .
آقای مهندس صادقلو اضافه کرد ایده های اعضاء در این نشست ها حتی
ممکن است در سال های بعد و در موقعیت مناسبتری به کار گرفته شود
و در هر حال به مثابه ذخیره فکری مجموعه ارزشمندی از نیروهای
متخصص گرد آمده در کانون است.
وی تنها راه کاهش مطالبات معوق بانکی  ،کاهش ریسک سرمایه گذاری ،
سود آوری و بازگشت سرمایه طرح ها را استفاده از خدمات مشاوران

عضو کانون دانست و با اعالم اینکه در حال حاضر رتبه  86شرکت در
وبسایت کانون اعالم شده  ،به اعضای حاضر توصیه کرد که نگران عدم
کسب رتبه نباشند زیرا با اراده اعضاء در جهت ارتقاء ظرفیت های انسانی
و سازمانی خود  ،قطع ًا در آینده نزدیک موفق به کسب رتبه دلخواه
خواهند شد.
رییس شورای عالی با توضیح اینکه برای کانون مشخص است که
توانمندی همه اعضاء یکسان نیست و انتخاب  9رده رتبه بندی نیز حاصل
همین واقع بینی است یادآور شد اما اعضاء در هر رده می باید نگاه
روزآمد به دانش تخصصی مشاوره داشته باشند.
او در پایان  ،ویژگی های وبسایت کانون را معرفی و از اعضاء خواست
مراجعه روزانه به این پایگاه را به منظور آگاهی سریع از اطالعات نصب
شده بر روی آن مد نظر داشته باشند.
سپس آقای محمد پیرنژاد از شرکت ناظران طرح پیشرو با تبیین شرایط
کار در یکسال گذشته  ،به دیدگاه های متفاوت درباره جدول حق الزحمه
خدمات مشاوران مصوب کانون اشاره کرد و گفت در برخی موارد حوزه های
اعتباری بانک ها  -با طرح این مطلب که ما تنها به یک گزارش خالصه
نیازمندیم  -و برخی از مشتریان سطح حق الزحمه های تصویب شده را
باال ارزیابی می کنند در حالی که به نظر می رسد ارائه خدمات در سطحی
پایین تر از آن جوابگو نخواهد بود .
رییس شورای عالی در پاسخ با تأکید بر اینکه این مصوبه تا شهریور
ماه امسال به صورت آزمایشی اجرا می شود و طبع ًا آرای اعضاء در

آرای اعضای کانون در بازنگری دستورالعمل تعیین
حق الزحمه مشاوران مورد توجه خواهد بود

مرحله بازنگری مورد توجه قرار خواهد گرفت و با بانک ها نیز در زمینه دریافت  1.5در هزار از سوی بانک ها اشاره کرد و گفت  :حال که کار
بررسی طرح توسط مشاوران عضو کانون کانون انجام می شود  ،آیا
دریافت نظر های شان پیرامون جدول حق الزحمه مکاتبه شده است.
وی در اینجا با اشاره به اینکه در صورت تصویب رسته سوم فعالیت بهتر نیست در این زمینه تصمیم دیگری گرفته شود ؟ که رییس شورای
کانون ( مشاوره امور بانکی ) فضای کار بیشتری برای شرکت های عضو عالی به مکاتبه کانون با بانک مرکزی در این زمینه اشاره کرد و افزود
در این مکاتبه خواستار تخصیص بخشی از این مبلغ به کانون شده ایم که
فعال در این عرصه  ،باز خواهد شد .
آنگاه آقای مهندس عزت اهلل احمد زادگان از شرکت مهندسین مشاور امیدواریم مسئوالت به آن توجه کنند.
در اینجا آقای مهندس مهرداد رحمانی فر از مؤسسه تحقیق و توسعه
صنعت شناسان خبره در زمینه کاهش سقف امتیاز رده های مختلف را به
نوین دانشمند ضمن اشاره به لزوم شرح خدمات در
منظور کمک به اعضایی که نتوانسته اند امتیاز تعیین شده
جدول حق الزحمه مشاوران  ،از رییس شورای
را کسب کنند  ،سئوال کرد و همچنین خواستار
صادقلو:
مهندس
آقای
عالی پرسید آیا پرداخت  2درصد از قرارداد
ایجاد امکان ورود اطالعات مجدد برای
طرح هایی که منابع مالی آنها خارج از
رتبه بندی شد .
به منظور ورود اطالعات مجدد
سیستم بانکی تأمین می شود  ،نیز الزامی
آقای مهندس صادقلو در پاسخ ضمن
برای رتبه بندی  ،دو نوبت ورود
است ؟ که آقای مهندس صادقلو
تأکید بر اینکه سطوح امتیاز در
رتبه های مختلف با کار کارشناسی و اصالح اطالعات رتبه بندی منظور شده
با ارجاع پرسشگر به توضیحات
جدول یاد شده گفت شرح حد
بسیار تعیین شده توصیه کرد که
است اما چنانچه قرار باشد
مناسبتر خواهد بود به جای کاهش این امکان به طور نامحدود در نظر گرفته شود اقل خدمات در همین دستورالعمل
آمده و خدمات بیشتر را به توافق
کیفیت رتبه ها  ،به افزایش کیفیت
ً
کاستن
ضمن
ا
طبع
مشتری و مشاور واگذاشته است .
و ظرفیت شرکت ها بپردازیم .وی
وی همچنین پاسخگویی به سئوال
درباره ایجاد امکان ورود اطالعات از اعمال دقت در ورود اطالعات  ،کار رتبه
در باره پرداخت  2درصد را به مطالعه
مجدد برای رتبه بندی نیز یادآور شد بندی و اعالم آن را نیز با مشکل مواجه
و مشاوره موکول کرد.
که دو نوبت ورود و اصالح اطالعات رتبه
کرد.
خواهد
رییس شورای عالی در پاسخ به سئوال
بندی منظور شده است اما چنانچه قرار باشد
دیگر وی  ،آغاز به فعالیت کارگروه ها را از
این امکان به طور نامحدود در نظر گرفته شود
شهریور ماه اعالم کرد.
طبع ًا ضمن کاستن از اعمال دقت در ورود اطالعات ،
در پایان سایر حاضران  ،سرکار خانم اصغری از شرکت
کار رتبه بندی و اعالم آن را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه برخی براین اعتقاد بودند که اعالم رتبه هر شرکت مهندسین مشاور آب و محیط خاورمیانه  ،آقای مهندس احمد بهادری از
هر  4سال یکبار صورت گیرد اما ما این مورد را باز و در اختیار صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران و آقای مهندس ایرج سلطانی از
شرکت بهین ارتباط مهر نیز پرسش های خود را در هرباره مطرح و
اعضاءگذاشتیم.
نماینده شرکت مهندسین مشاور صنعت شناسان خبره همچنین به موضوع پاسخ های الزم را دریافت کردند.
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شرکت کنندگان در چهارمین نشست مشترک،
خواستار فعال سازی سازوکار نظارت بر قراردادها شدند
چهارمین نشست مشترک رییس شورای عالی با تعدادی از نمایندگان
شرکت های عضو  ،روز چهارشنبه  5مرداد ماه در سالن کنفرانس کانون
برگزار شد .
آقای مهندس صادقلو در آغاز اهداف تعیین شده برای نشست های
مشترک  ،توجیهی و کارگروه های تخصصی را تشریح کرد و در ادامه
از همراهی کلیه اعضاء با مسئوالن که با حضور مسئوالنه خود در کلیه
مجامع و نشست های کانون  ،به بهره مندی همکاران خود در شورای
عالی و دبیرخانه از دیدگاه های ارزشمند خویش کمک کرده اند ،
سپاسگزاری کرد.
وی در پاسخ به سئوال کلی حاضران درباره ارجاع کار به اعضای رتبه
بندی شده  ،این تصمیم را ناشی از خواست بانک ها و تأکید هیأت عالی
نظارت دانست وبا اعالم آمادگی کانون جهت هرگونه همکاری و مشاوره  ،از
کلیه اعضاء خواست تا نسبت به رتبه بندی خود اقدام کنند.
سپس آقای مهندس مجید احمدی نماینده شرکت مهندسین مشاور افق
هسته ای ضمن تشکر از ارائه مشاوره مورد نیاز اعضاء درباره رتبه بندی
درخواست کرد تا ترتیبی اتخاذ شود که رتبه بندی در یک مرحله صورت
نگیرد و در مورد شرکت هایی که رتبه به دست آمده را مطلوب تشخیص
نمی دهند فرصت دوباره ای برای تغییرات در جهت ارتقاء داده شود.
رییس شورای عالی با توضیح اینکه رتبه بندی توسط یک نرم افزار انجام
می شود و چگونگی تکمیل فرم های مربوط در جلسات توجیهی به
آگاهی نمایندگان شرکت ها می رسد تصریح کرد که فرآیند مورد نظر در
جهت تخصیص فرصت کافی تا مرحله قبول رتبه  ،به اعضاء داده می شود

و این درحالی است که امکان درخواست ارتقاء نیز همیشه وجود دارد.
وی همچنین در مورد مدت زمان اعتبار رتبه های اعالم شده که مورد
سئوال بود اظهار داشت در این مورد کانون به نتیجه نهایی نرسیده و
نظرخواهی از اعضاء و جمع بندی این نظرها را در برنامه کاری خود
قرار داده است.
آقای مهندس مجید احمدی آنگاه درباره حجم کارهای انجام شده از
طرف شرکت های عضو در چارچوب همکاری بانک ها پرسید که رییس
شورای عالی به نتیجه ( درصد ) هنوز غیرقابل قبول کارهای ارجاعی از
سوی نظام بانکی از مجموع تسهیالت اعطایی بانک ها  -که در جریان
استعالم از اعضای کانون به دست آمد  -اشاره کرد و افزود تالش کانون
در جهت مجاب کردن سیستم بانکی به افزایش درصد مورد اشاره  ،بی
وقفه ادامه دارد.
آنگاه آقای مهندس حسین کیانی زاده از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران
صادق با اذعان به اینکه اعضای کانون شاهد نمود بیرونی تالش های
گسترده مسئوالن کانون در پیشبرد امور هستند گفت  :باوجود این به نظر
می رسد بازنگری در آیین نامه رتبه بندی امری ضروری است زیرا گاه
تناسب منطقی بین رتبه برخی از اعضاء با سازمانشان دیده نمی شود .
وی همچنین خواستار راهکاری برای هم افزایی توان اعضای کانون شد و
پیشنهاد کرد که سازوکار نیروی انسانی در محاسبه امتیازهای رتبه بندی
از سایر مؤلفه ها متفاوت باشد  .آقای کیانی زاده در پایان پیشنهاد کرد
کانون از طریق برگزاری آزمون و اعطای گواهینامه به کارشناسان
عضو  ،شرکت ها را ترغیب و روشن کند که برای کسب رتبه باالتر چند

نفر از دارندگان گواهینامه کانون در تخصص های مختلف را باید در
خدمت داشته باشند.
آقای مهندس صادقلو ضمن اشاره به اینکه کانون درصدد افزایش رسته
اعتباری و خدمات بانکی به دو رسته امکان سنجی و نظارت است افزود :
کانون در باره رسته چهارم نیز درحال پیگیری است.
وی در پاسخ به موضوع هم افزایی توان اعضاء گفت  :در حال حاضر
کمیته توانمند سازی اعضاء که یکی از کمیته های فعال در کانون است
بر روی این موضوع بررسی و مطالعه می کند و آماده است کسانی را که
در این زمینه دیدگاه خاصی دارند به کمیته یاد شده دعوت کند .رییس
شورای عالی در باره مطلب عدم تناسب رتبه با سازمان را نیز به شدت
رد کرد و گفت شاخص های موجود با دقت تمام انتخاب شده و با دقت
بیشتر هم اعمال می شود و طبعا چنین عدم تناسبی ناشی از نگرش به
موضوع از زاویه حاص و محدود است.
در اینجا آقای مهندس بهروز روزبهانی نماینده شرکت مهندسی مشاور
نیروی خراسان اظهار داشت برای تحقق وظیفه نظارتی کانون الزم است
که اطالعات مربوط به پروژه ها و فعالیت های شرکت های
عضو به طور کامل و شفاف در اختیار کانون قرار گیرد که
رییس شورای عالی پاسخ داد در فرآیند نظارت کانون مقرر
است که اعضاء در مورد پروژه های خود تأییدیه کانون را به
بانک ها ارائه دهند و این تأییدیه نشانگر رتبه  ،تخصص ،
سقف سرمایه گذاری در پروژه مورد نظر و مجوز تعداد کار
همزمان خواهد بود  .وی در این باره افزود نرم افزار مورد
نظر در دست تهیه است.
سپس آقای دکتر شریفی آل آقا از گروه مهندسین مشاور
ایتسن یادآور شد در حالی که برخی شرکت های جوان موفق
به کسب رتبه شده و برخی شرکت های با سوابق طوالنی
هنوز موفق به جمع آوری مستندات خود جهت رتبه بندی
نشده اند افزود  :ما مخالف حضور اعضای جوان در فعالیت های
مشاوره اعتباری نیستیم ولی معتقدیم که کانون باید فرصت
چند ماهه ای را برای آن دسته از شرکت هایی که تا کنون

نتوانسته اند کسب رتبه کنند در نظر بگیرد  .وی همچنین مدت
زمان مناسب برای اعتبار رتبه را  4سال پیشنهاد کرد.
آقای مهندس صادقلو درپاسخ ضمن اشاره به وجود چنین
فرصتی برای اعضاء  ،یادآور شد که برخی از شرکت های
بزرگ متناسب با ماهیت تخصص و فعالیت خود در نهاد
دیگری صاحب رتبه باالیی هستند که لزوم ًا نمی تواند دلیلی
برای کسب رتبه مشابه در کانون باشدزیرا کانون اعضاء را در
رسته های خاص خود ارزیابی می کند و مالک های خاص
خود را دارد .
سپس آقای مهندس مهدی بیگ جانی از شرکت علوم
راهبردی مدیریت صنعت ساز به رتبه بندی شرکت های
مشاوره اعتباری توسط یکی از بانک ها در کرمانشاه اشاره
و از عدم توجه برخی شرکت های عضو به رعایت مصوبه
کانون در زمینه حق الزحمه خدمات انتقاد کرد  .وی پیشنهاد
داد که از طریق کانون سازوکاریک کد رهگیری در مورد
قراردادهای اعضاء پیش بینی شود تا شرکت های شهرستانی در کوتاه
ترین زمان ممکن به تأییدیه کانون دسترسی داشته باشد و نسخه سوم
قرارداد مختص کانون باشد .آقای مهندس مهدی بیگ جانی در پایان در
مورد پرداخت  2درصد قرارداد ها نیز سئوالی طرح کرد.
رییس شورای عالی در جواب تصریح کرد از آنجا که بررسی مجدد
توسط بانک یاد شده فقط در بین اعضای صاحب رتبه کانون است این
کار را موازی با رتبه بندی کانون ارزیابی نکرد و گفت این بررسی برای
کسب اعتماد بیشتر بانک نسبت به توانایی مشاور و سپردن کار به وی
انجام می شود .
وی رهگیری قرار دادها را نیز منوط به فعال سازی فرآیند ثبت قراردادها
در کانون کرد که البته دنبال می شود  .رییس شورای عالی همچنین
پرداخت  2درصد از قراردادها را شامل همه طرح هایی دانست که به هر
نحو از تسهیالت بانکی استفاده می کنند.
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کارگروه های تخصصی کانون پس از
ماه مبارک رمضان فعال شدند
همان طور که پیش از این نیز اطالع رسانی شده است  ،در پی فراخوان
کانون در باره کارگروه های تخصصی در سال جاری که مورد استقبال
اعضای محترم قرار گرفت  ،بیش از  40عنوان جهت بحث و بررسی در
این کارگروهها به کانون اعالم و در یک فرآیند تلفیق عناوین با مباحث
مورد نظر کانون  15 ،کارگروه جمع بندی شد .
ضمن آنکه ترکیب کارگروه ها ( اسامی همکاران داوطلب عضویت در
کارگروه ها ) در زیر به اطالع می رسد یادآور می شود از آنجا که احتمال
داشت حضور اعضای محترم شهرستانی در نشست های کارگروه ها در
ماه مبارک رمضان مشکالتی برای عزیزان فراهم و کانون را از بهره مندی
دیدگاه های آنان محروم سازد  ،تصمیم گرفته شد نشست های کارگروه ها
بالفاصله پس از ماه مبارک رمضان آغاز شود.

موضوعات پیش بینی شده جهت بحث
در کارگروه ها :
کارگروه 1

کارگروه 2

عناوین پیشنهادی اعضاء برای بحث
و بررسی درکارگروه های امسال
جمع بندی شد

اعتقاد بر بهره گیری از خرد جمعی و استقبال بی نظیر اعضای کانون از
همفکری و مشارکت در کارگروه های تخصصی در سال گذشته  ،کانون
را برآن داشت که در سال جدید نیز از تجربه موفق برگزاری نشست های هم اندیشی
تخصصی در قالب کارگروه های مختلف در جهت پیشبرد اهداف کانون
و تسهیل اجرای برنامه های امسال حسن استفاده کنیم و با دعوت از
اعضای محترم  ،اتاق فکر کانون را گسترش دهیم .
همگان می دانیم که شرط اثربخشی مصوبات شورای عالی کانون در جهت
تسهیل امور  ،توسعه بازار کار و فعالیت اعضاء و قانونمندی هرچه کاملتر
امور اجرایی کانون  ،وجود یک اتاق فکر فعال و کار آشناست که با توجه
به ظرفیت علمی  ،تخصصی و تجربی بالقوه مجموعه نیروی انسانی عضو
کانون در حد مطلوب در اختیار و تحقق این مهم فقط نیازمند ساماندهی
و برنامه ریزی است  .با این رویکرد فراخوان پیشنهاد موضوعات مورد
نظر اعضای محترم کانون انتشار یافت و اقبال شما عزیزان نشان داد که
امسال نیز مانند سال گذشته  ،بازار مباحث تخصصی در کارگروههای
کانون گرم و کانون بازهم از دیدگاههای ارزشمند اعضای فرهیخته خود
برخوردار خواهد بود .

 ارتقاء اخالق حرفه ای و تعیین استانداردهای مربوط و منشور اخالق حرفه ای بررسی و اصالح پیش نویس منشور اخالقی تهیه شده در کانون ایجاد زمینه های همکاری و فعالیت های مشترک و تبادل تجربیات بین اعضاء  ،جلوگیری از رقابت های نا سالم  ،ایجادمشارکت ها برای قبول مسئولیت پروژه های سنگین و همکاری در زمینه های تخصصی بین شرکت ها
 -بررسی نحوه انجام کارهای ارجاعی به صورت کنسرسیوم

کارگروه 3

 توسعه بازار کار مشاوران از طریق گسترش بازار عرضه خدمات و معرفی ظرفیت ها و توانمندیهای حرفه ای اعضاء به سایرنهادها ( غیر از بانکها ) مانند شهرداری ها و سازمان های دولتی به منظور استفاده از خدمات مشاوران

کارگروه 4

 ایجاد بانک اطالعات تخصصی پروژه ها -چگونگی تامین نیازهای اطالعاتی اعضاء

کارگروه 5

 طراحی و پیاده سازی نظام کنترل قراردادها و سهمیه کاری مشاوران بررسی چگونگی قطع رابطه مالی مشاور با متقاضی تسهیالت در نظام کنترل و ثبت قراردادها -تنظیم  ،تدوین و پیشنهاد قراردادهای تیپ ،شرح خدمات مشاور

کارگروه 6

 تدوین و پیاده سازی نظام ارزشیابی عملکرد مشاوران ( ارزشیابی عملکرد حرفه ای مشاوران در مطالعات امکان سنجی ونظارت بر طرح ها و کیفیت و شرایط ارائه خدمات )

کارگروه 7

 تحقیق و مطالعه در زمینه چگونگی استفاده از دستاوردهای بین المللی در زمینه مطالعات امکان سنجی و تنظیم گزارشها انجام تحقیقات کاربردی در حوزه های مرتبط با خدمات بانکی  ،اعتباری و سرمایه گذاری  ،بهبود وتکمیل شرح خدماتموجود با استفاده از دستاوردهای بین المللی

کارگروه 8

 بررسی نقاط ضعف و کاستی های آیین نامه رتبه بندی از منظر اعضای کانون با توجه به تجربه کار دو ساله کانون از اجرایسیستم و نقاط ضعف و قوت آیین نامه موجود  ،اعتبار رتبه بندی و پیش بینی مسائل مربوط به ارتقاء رتبه

کارگروه 9

 -بررسی معافیت های بیمه ای و مالیاتی مشاوران اعتباری

کارگروه 10

 شاخص های نظارت برعملکرد کلی اعضاء با توجه به موارد پیش بینی شده در اساسنامه و آیین نامه های مصوب از ابعادمختلف فعالیت های اعضاء و اجرای آیین نامه ها به ویژه بندهای  39و  40اساسنامه کانون

کارگروه 11

 -بررسی روشهای نوین تأمین منابع مالی کانون و چگونگی تدوین بودجه ساالنه

کارگروه 12

 تعریف دوره های آموزشی ضروری برای مشاوران  ،تعریف دوره های اختصاصی و بررسی نحوه برگزاری دوره هایآموزشی به منظور توانمندسازی اعضاء ( با استفاده از امکانات و پتانسیل موجود در اعضاء کانون و یا خارج از خانواده کانون )
درهر دو رسته امکان سنجی ونظارت.

کارگروه 13

 -بررسی آیین نامه وجدول تعرفه حق الزحمه مشاوران و کاستی های آن  /جمع بندی پیشنهادها

کارگروه 14

 رایزنی برای تهیه وتصویب مقررات و الزامات قانونی استفاده از خدمات مشاوران در مراجع قانونگزاری کشور بررسی نام کانون با توجه به ماهیت مأموریت و محتوای خدمات مشاوران عضو و پیشنهاد نام مناسب در صورت نیاز -بررسی وپیشنهاداصالحات الزم دراساسنامه

کارگروه 15

 بحث درباره کارایی نرم افزارهای مورد استفاده مشاوران( توضیح اینکه الزم است عالقه مندان عضویت در این کارگروه  ،ضمن آشنایی با کاستی های نرم افزار کامفار و سایر
نرم افزارهای کنترل و ارزیابی پروژه  ،پیشنهادهای اصالحی نیز به کارگروه ارائه دهند )
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اعضای داوطلب کارگروه ها

کارگروه 1

کارگروه 2

آقای مصطفی خسروشاهلی (شرکت مشاوره مهندسی و مدیریت رادها )
آقای مجتبی قدمیاری ( مشاوران تسهیالت مالی و سرمایه گذاری نافع امین )
خانم فهیمه داوری (مشاوران تسهیالت مالی و سرمایه گذاری نافع امین)
اقای عبدالناصر گرکز ( شرکت کاوش گستران کاالی گلستان )
اقای حسن رضا انتظاری یزدی ( شرکت سرمایه گذاری آرمان شهر)
خانم سلیمه عقیلی ( بنیاد صنعتی ایران )
آقای همایون ذاکر ( مهندسین مشاور آب و محیط خاورمیانه )
خانم سارا عرفانیان ( شرکت مهندسی فن گستر پارس )
خانم فیروزه جابانی ( شرکت مهندسی فن گستر پارس )
نماینده گروه مشاورین سرمایه گذاری ستاره صنعت پردازان

کارگروه 3

آقای مرتضی دارایی ( بهینه سیستم صنایع ایالم )
خانم شیالن احمدی (واال انرژی)
آقای سیدرضا شفیعی نسب ( از شرکت مهندسی شهریگ )
آقای رحمان قلی زاده ( شرکت اطمینان گستر خاوران )
آقای علی جهانگیری ( نیازسنجش پارسیان )
خانم ژیال عطائی ( شرکت فنی و مهندسی ارکان صنعت پارس )
( نماینده شرکت صنعت گستران بهین )
آقای محمد روحی الله ( شرکت مهندسی روحی و همکاران )
آقای عبدالناصر گرکز ( شرکت کاوش گستران کاالی گلستان )
آقای احسان عسکریان دماوندی ( مشاورین صنعتی پایا سپینود )
آقای سید هاشم فاطمی ( سانیار صنعت توس )
آقای کورش نیکخو ( مشاورین راهنما صنعت ایرانیان )
آقای علی رضا هوشنگ نژاد ( شرکت سرمایه گذاری آرمان شهر)
آقای ذبیح اهلل ناصحی ( شرکت بین المللی و مهندسی پارسا )
آقای مهدی اشراقی ( فنی و مهندسی تدبیر سیستم )
آقای هادی مقدسی موسوی ( مهندسین مشاور درسا صنعت تهران )
خانم معصومه حسن پور ( پویشگران فرانگر )
آقای سید مصطفی میرجلیلی ( شرکت مطالعات و پژوهشهای اقتصاد دانش بنیان )
آقای سید یونس میرجلیلی ( شرکت مطالعات و پژوهشهای اقتصاد دانش بنیان )
خانم مریم سیامکی ( شرکت مهندسی بین المللی فوالد تکنیک )
آقای داریوش صابر ( شرکت مهندسی بین المللی فوالد تکنیک )
آقای قهرمان عظیم زاده ( شرکت مهندسین مشاور پایا صنعت پیمان )
آقای حسن باقری جبلی ( شرکت مهندسی فن گستر پارس )
آقای نیکبخت ( شرکت خدمات علمی صنعتی ایرانیان )
آقای محمدرضا شریف (سپینود شرق )
آقای شهرام معتمدی ( مهندسین مشاور آرنیکا طرح )
خانم رابعه کوشا ( شرکت خدمات علمی صنعتی استان خراسان )

کارگروه 4

آقای ایرج سلطانی شیرازی ( نماینده شرکت بهین ارتباط مهر )
آقای مهدی درودی ( شرکت سرمایه گذاری آرمان شهر)
آقای علی جهانگیری ( نیاز سنجش پارسیان )
آقای سعید سمیعی فرد ( پویا سیستم پارسیان )
آقای عباس عربی ( سرمایه گذاری آرمان شهر )
آقای هومن مسعود راد ( مهندسین مشاور افق هسته ای )
آقای مهدی بازش ( شرکت مهندسی معدنکاو )
آقای مسعود نصیری ( مهندسین مشاور آب و محیط خاورمیانه )
خانم فیروزه جابانی ( شرکت مهندسی فن گستر پارس )
آقای پویان فر ( شرکت پارس آریان )
آقای مهدی نادری( شرکت پارس آریان )
خانم رابعه کوشا ( شرکت خدمات علمی صنعتی استان خراسان )
آقای محسن شریف (سپینود شرق )

خانم شیالن احمدی ( واال انرژی )
آقای سیدرضا شفیعی نسب ( از شرکت مهندسی شهریگ )
آقای حسین فرشیدفر ( رهاورد صنعت البرز )
آقای عباس عربی ( شرکت سرمایه گذاری آرمان شهر)
آقای احسان عسکریان دماوندی ( مشاورین صنعتی پایا سپینود )
خانم حمیده صانعی پور ( گروه مهندسین مشاور ایتسن )
آقای ذبیح اهلل ناصحی ( شرکت بین المللی و مهندسی پارسا )
آقای رحمتعلی صابری حقایق ( پویشگران فرانگر )
آقای محمود متعبد ( شرکت مهندسین مشاور پایا صنعت پیمان )
خانم سارا عرفانیان ( شرکت مهندسی فن گستر پارس )
خانم مریم اسالمی ( شرکت کیهان کاوان کوشا )
آقای محمدرضا شریف (سپینود شرق )
نماینده گروه مشاورین سرمایه گذاری ستاره صنعت پردازان
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کارگروه 5

کارگروه 6

کارگروه 7

آقای سیدرضا شفیعی نسب ( از شرکت مهندسی شهریگ )
آقای علی جهانگیری ( نیازسنجش پارسیان )
( نماینده شرکت صنعت گستران بهین )
آقای حسین ساروخانی ( نور آتیه ساز البرز )
آقای حسن رضا انتظاری یزدی ( شرکت سرمایه گذاری آرمان شهر)
آقای مجید افشاری ( فنی و مهندسی تدبیر سیستم )
خانم سلیمه عقیلی ( بنیاد صنعتی ایران )
خانم پوشیده ( شرکت مشاوره مهندسی و مدیریت رادها )
آقای مهران محجوب نژاد ( شرکت مهندسی بین المللی فوالد تکنیک )
آقای محمود متعبد ( شرکت مهندسین مشاور پایا صنعت پیمان )
آقای حسن باقری جبلی ( شرکت مهندسی فن گستر پارس )
نماینده گروه مشاورین سرمایه گذاری ستاره صنعت پردازان
آقای احسان ناصر ( مهندسین مشاور آرنیکا طرح )
خانم شیالن احمدی (واال انرژی)
آقای سیدرضا شفیعی نسب ( از شرکت مهندسی شهریگ )
خانم پوشیده ( شرکت مشاوره مهندسی و مدیریت رادها )
آقای وجه اهلل خدمتگزار ( شرکت سرمایه گذاری آرمان شهر)
آقای سید احسان اسالمی ( توس راهبرد )
آقای سعید سمیعی فرد ( پویا سیستم پارسیان )
آقای حمیدرضا احمدیان ( مهندسین مشاور افق هسته ای )
آقای وحید نهاوندی ( فنی و مهندسی تدبیر سیستم )
خانم سلیمه عقیلی ( بنیاد صنعتی ایران )
آقای مهران محجوب نژاد ( شرکت مهندسی بین المللی فوالد تکنیک )
آقای حامد رضا شریف زاده ( شرکت مهندسی فن گستر پارس )
خانم امیدوار ( شرکت خدمات علمی صنعتی ایرانیان )
خانم شیالن احمدی (واال انرژی)
آقای دکتر اسفندیار کریم زادگان ( شرکت خدمات مشاوره و تامین منابع مالی سابین )
آقای سید هاشم فاطمی ( سانیار صنعت توس )
خانم اعظم ذبیحی ( شرکت سرمایه گذاری آرمان شهر)
آقای عباس عربی ( سرمایه گذاری آرمان شهر )
آقای کامبیز معظمی ( مهندسی کانی کاوان شرق )
آقای مهدی اشراقی ( فنی و مهندسی تدبیر سیستم )
آقای سید مصطفی میرجلیلی ( شرکت مطالعات و پژوهشهای اقتصاد دانش بنیان )
آقای سید یونس میرجلیلی ( شرکت مطالعات و پژوهشهای اقتصاد دانش بنیان )
آقای دکتر مسعود نصیری ( مهندسین مشاور آب و محیط خاورمیانه )
آقای داود مشیدی ( شرکت مهندسین مشاور پایا صنعت پیمان )
آقای کمانی (شرکت مهندسین مشاور صامر صنعت )
خانم فیروزه جابانی ( شرکت مهندسی فن گستر پارس )
خانم مریم ظریف پور ( شرکت خدمات علمی صنعتی استان خراسان )
آقای محسن شریف (سپینود شرق )

کارگروه 8

کارگروه 9

کارگروه 10

آقای مصطفی خسروشاهلی (شرکت مشاوره مهندسی و مدیریت رادها )
خانم ژیال عطائی ( شرکت فنی و مهندسی ارکان صنعت پارس )
آقای محمد باقر عبایی ( مدیریت احداث )
( نماینده رهیاب صنعت پارس )
آقای سمیعی فرد ( شرکت پویا سیستم پارسیان )
آقای اسفندیار کریم زادگان ( شرکت خدمات مشاوره و تامین منابع مالی سابین )
خانم سارا پدرام نیا ( شرکت سرمایه گذاری آرمان شهر)
آقای احسان عسکریان دماوندی ( مشاورین صنعتی پایا سپینود ) پاسیکو
خانم حمیده صانعی پور ( گروه مهندسین مشاور ایتسن )
خانم امیدوار ( شرکت خدمات علمی صنعتی ایرانیان )
خانم سلیمه عقیلی ( بنیاد صنعتی ایران )
آقای قهرمان عظیم زاده ( شرکت مهندسین مشاور پایا صنعت پیمان )
آقای حامد رضا شریف زاده ( شرکت مهندسی فن گستر پارس )
آقای احمدرضا راعی ( مهندسین مشاور نوآوری مواد – میپک )
آقای سیدرضا شفیعی نسب ( از شرکت مهندسی شهریگ )
آقای محمد روحی الله ( شرکت مهندسی روحی و همکاران )
آقای کورش نیکخو ( مشاورین راهنما صنعت ایرانیان )
آقای حسین ساروخانی ( نور آتیه ساز البرز )
آقای سعید محمدی پناه ( شرکت سرمایه گذاری آرمان شهر)
آقای مهدی اشراقی ( فنی و مهندسی تدبیر سیستم )
آقای سید مصطفی میرجلیلی ( شرکت مطالعات و پژوهشهای اقتصاد دانش بنیان )
آقای سید یونس میرجلیلی ( شرکت مطالعات و پژوهشهای اقتصاد دانش بنیان )
آقای سید احمد هاشمیان ( مهندسین مشاور آب و محیط خاورمیانه )
آقای حامد پژوم ( شرکت مهندسی فن گستر پارس )
آقای محسن شریف (سپینود شرق )
نماینده گروه مشاورین سرمایه گذاری ستاره صنعت پردازان
خانم پوشیده ( شرکت مشاوره مهندسی و مدیریت رادها )
آقای حسن رضا انتظاری یزدی ( شرکت سرمایه گذاری آرمان شهر)
آقای محسن شریف ( سپینود شرق )
آقای سید احسان اسالمی ( توس راهبرد )
آقای علی جهانگیری ( نیاز سنجش پارسیان )
آقای حامد رضا شریف زاده ( شرکت مهندسی فن گستر پارس )
آقای محمدرضا شریف (سپینود شرق )
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کارگروه 11

کارگروه 12

کارگروه 13

کارگروه 14

آقای سرشار ( شرکت مشاوره مهندسی و مدیریت رادها )
آقای علی رضا هوشنگ نژاد ( شرکت سرمایه گذاری آرمان شهر)
آقای عباس عربی ( سرمایه گذاری آرمان شهر )
هادی مقدسی موسوی ( مهندسین مشاور درسا صنعت تهران )
آقای سید مصطفی میرجلیلی ( شرکت مطالعات و پژوهشهای اقتصاد دانش بنیان )
آقای سید یونس میرجلیلی ( شرکت مطالعات و پژوهشهای اقتصاد دانش بنیان )
آقای حامد پژوم ( شرکت مهندسی فن گستر پارس )
نماینده گروه مشاورین سرمایه گذاری ستاره صنعت پردازان
( نماینده مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند )
خانم ژیال عطائی ( شرکت فنی و مهندسی ارکان صنعت پارس )
( نماینده شرکت صنعت گستران بهین )
آقای مهندس سمیعی فرد ( شرکت پویا سیستم پارسیان )
آقای کورش نیکخو ( مشاورین راهنما صنعت ایرانیان )
آقای وجه اهلل خدمتگزار ( شرکت سرمایه گذاری آرمان شهر)
خانم حمیده صانعی پور ( گروه مهندسین مشاور ایتسن )
آقای هادی مقدسی موسوی ( مهندسین مشاور درسا صنعت تهران )
آقای خانم سلیمه عقیلی ( بنیاد صنعتی ایران )
آقای سید مصطفی میرجلیلی ( شرکت مطالعات و پژوهشهای اقتصاد دانش بنیان )
آقای سید یونس میرجلیلی ( شرکت مطالعات و پژوهشهای اقتصاد دانش بنیان )
خانم سارا وزیری ( شرکت مهندسی و تکنولوژی تارا طرح )
آقای همایون ذاکر ( مهندسین مشاور آب و محیط خاورمیانه )
خانم فیروزه جابانی ( شرکت مهندسی فن گستر پارس )
خانم براتی ( طرح گستر دنا )
( نماینده شرکت پویشگران فرانگر )
آقای مصطفی خسروشاهلی (شرکت مشاوره مهندسی و مدیریت رادها )
آقای محمد روحی الله ( شرکت مهندسی روحی و همکاران )
آقای حسن رضا انتظاری یزدی ( شرکت سرمایه گذاری آرمان شهر)
آقای هادی مقدسی موسوی ( مهندسین مشاور درسا صنعت تهران )
آقای رحمتعلی صابری حقایق ( پویشگران فرانگر )
آقای سید مصطفی میرجلیلی ( شرکت مطالعات و پژوهشهای اقتصاد دانش بنیان )
آقای سید یونس میرجلیلی ( شرکت مطالعات و پژوهشهای اقتصاد دانش بنیان )
خانم سارا عرفانیان ( شرکت مهندسی فن گستر پارس )
نماینده گروه مشاورین سرمایه گذاری ستاره صنعت پردازان
( نماینده شرکت صنعت گستران بهین )
آقای مهدی نجاتی ( شرکت سرمایه گذاری آرمان شهر)
آقای مهندس سمیعی فرد ( شرکت پویا سیستم پارسیان )
خانم معصومه حسن پور ( پویشگران فرانگر )
آقای سید مصطفی میرجلیلی ( شرکت مطالعات و پژوهشهای اقتصاد دانش بنیان )
آقای سید یونس میرجلیلی ( شرکت مطالعات و پژوهشهای اقتصاد دانش بنیان )
آقای شاهرخ حیدری ( مرکز علوم راهبردی مدیریت صنعت ساز )
خانم فیروزه جابانی ( شرکت مهندسی فن گستر پارس )

کارگروه 15

خانم شیالن احمدی (واال انرژی)
( نماینده مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند )
آقای حمید رضا اکبری ( شرکت فنی و مهندسی ارکان صنعت پارس )
آقای هومن مهردادی ( شرکت خدمات مشاوره و تامین منابع مالی سابین )
آقای هومن مسعود راد ( مهندسین مشاور افق هسته ای )
آقای مجید افشاری ( فنی و مهندسی تدبیر سیستم )
آقای هادی مقدسی موسوی ( مهندسین مشاور درسا صنعت تهران )
آقای مهدی بازش ( شرکت مهندسی معدنکاو )
خانم مریم سیامکی ( شرکت مهندسی بین المللی فوالد تکنیک )
آقای ابوالفضل جنتی ( شرکت مهندسی بین المللی فوالد تکنیک )
آقای احمد پویان فر ( شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان )
آقای حامد رضا شریف زاده ( شرکت مهندسی فن گستر پارس )
آقای مهدی نادری ( شرکت پارس آریان )

اصول ناظر بر کارگروه ها
پژوهشگران بر این باورند که هوش جمعی پدیده ای برآمده از کیفیت
همکاری فکری افراد گروه است و خرد جمعی در میان گروه هایی که
جریان بحث در آنها چرخش متعادل تری دارد  ،در مقایسه با سازمانهای
با رهبری فردی  ،از سطح باالتری برخوردار است.
راهبرد کانون برای بررسی کاستی ها و پیدا کردن راهکارهای مناسب
عملی در مسیر تحقق اهداف آن و ارتقاء سطح کیفی امور ،بهره مندی
وسیع از خرد جمعی است و باور مندانه در همه امور این روش را دنبال
می کند و معتقد است که کمترین نتیجه تشکیل اتاق های فکر در قالب
کارگروههای تخصصی  ،هم افزایی دانش و تخصص حرفه ای و تشخیص
بموقع خطاها و رفع هوشمندانه آنهاست.
در چارچوب این رویکرد  ،آمادگی تعداد زیادی از کارشناسان عضو
کانون برای مشارکت فعال فکری در کارگروهها  ،فرصتی ارزشمند برای
کانون فراهم کرده که جای قدردانی و سپاسگزاری دارد.
مسئوالن کانون ابراز امیدواری می کنند که کارگروه های  15گانه در
مجموع  23عنوان تلفیقی از میان بیش از  40موضوع پیشنهادی را
بررسی و دیدگاه های خود را به شورای عالی ارائه می کنند با نظم و
پیگیری اثربخش اعضای محترم آن  ،کانون را در انجام وظایفی که بر عهده
این نهاد گذاشته شده کمک کنند.
برخی اصول مترتب بر کارگروهها  ،به منظور مدیریت یکسان جلسات
کارگروههای مختلف  ،به شرح زیر است :
 .1نخستین جلسه کارگروه به ریاست سنی و با انتخاب اعضای حاضر
برگزار می شود.
 .2انتخاب رییس کارگروه به منظور اداره جلسات و هدایت بحث ها در

مسیر منطقی و مورد نظر کانون.
 .3انتخاب دبیر  ،که وظیفه تهیه صورت جلسات و گزارش ها را برای
ارائه به کانون عهده دار خواهد بود.
 .4درصورت اجماع اعضاء بر روی موضوعی ضروری که به نظرآنها
مغفول افتاده  ،کارگروه می تواند آن موضوع را به مجموعه موضو ع های
مشخص شده قبلی بیفزاید.
 .5تا حصول نتیجه نهایی مباحث  ،ارائه خالصه صورت جلسات و
فهرست اسامی حاضران در هر نشست مورد درخواست کانون است.
 .6پیشنهادهای نهایی کارگروه  ،به منظور تطبیق آنها با قانون تشکیل
کانون و آیین نامه های داخلی آن  ،ارزیابی امکانات عملی کانون در
اجرای آنها و تعیین اولویت پیشنهادهای مؤثر ،در شورای عالی بررسی
خواهد شد و هر پیشنهاد تنها پس از تصویب در شورای عالی و طی
فرآیند قانونی مصوبات  ،الزم االجرا خواهد بود.
 .7مسئولیت تشکیل جلسات و پیشبرد مباحث کارگروه بر عهده رییس و
هماهنگی دعوت از اعضاء بر عهده دبیر کارگروه خواهد بود.
 .8دبیرخانه کانون موظف به هماهنگی برگزاری جلسات -از لحاظ
امکانات سالن و پذیرایی  -با دبیر کارگروه است.
 .9برنامه ریزی جهت برگزاری جلسات به گونه ای صورت خواهد گرفت
که نتایج نهایی مذاکرات در پایان آبان ماه قابل ارائه به شورای عالی
کانون باشد.
 .10جمع بندی نظرها از سوی دبیرخانه در کتابچه ویژ ه ای تدوین و به
منظور بهره گیری از آرای ارزشمند اعضای کارگروهها در اختیار شورای
عالی کانون قرار خواهد گرفت .
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دستورالعمل روش اعالم قراردادهای اعضای کانون
مقدمه :
تکمیل و ارسال فرم های سه گانه مربوط به قراردادهای منعقده توسط
اعضای کانون و واریز  2درصد قراردادها با توجه به مفاد اساسنامه ( به
ویژه بند  3ماده  37و مواد  38و  ) 40و سایرمقررات و آیین
نامه های کانون  ،نه فقط امری الزامی است بلکه تحقق اهداف کانون در
گرو همکاری مستمر اعضای محترم در این زمینه است.
کانون ضمن سپاسگزاری از اعضایی که در اجرای این دستورالعمل با
کانون همکاری داشته اند به آگاهی می رساند نظر به اینکه تعدادی از
اعضاء  ،باوجود تأکید و درخواست کانون در ابالغیه دستورالعمل تعیین
حق الزحمه مشاوران  ،هیچگونه اقدامی در این زمینه به عمل
نیاورده اند با توضیح روش اعالم قراردادها از طریق فرم های سه گانه
که در سرفصل آیین نامه های داخلی ( در منوی افقی وبسایت کانون )
نصب شده  ،امید است اعضای محترم نسبت به اجرای آن اهتمام جدی
نشان دهند.

روش اعالم قرارداد های اعضاء به کانون

با توجه به تائید و ابالغ "دستورالعمل تعیین حق الزحمه مشاوران اعتباری
و سرمایه گذاری بانکی" و الزام مشاوران به رعایت این دستورالعمل ،
نحوه اعالم قرارداد ها و واریز  %2سهم کانون و موارد مرتبط با آن به
شرح زیر اعالم میشود.
 -1مشاوران موظفند حداکثر یک هفته پس از انعقاد و تنفیذ قرارداد
نسبت به معرفی قرارداد به کانون اقدام نمایند .معرفی قرارداد طبق فرم

شماره یک پیوست انجام شود.
 -2تعیین مبلغ قرارداد و نرخ حق الزحمه بر اساس دستورالعمل ابالغی
کانون خواهد بود.
 -3اعضاء میتوانند در قرارداد های خود ماده حکمیت و داوری را به
شکل زیر درج نمایند.
"هر گونه اختالف و مناقشه كه در تفسير يا اجراي مفاد قرارداد ميان
طرفين روي دهد چنانچه از طريق مذاكره دوستانه و تبادل نظر مرتفع
نگردد ،از طريق داوری حکم مرضيالطرفين بررسي خواهد شد .رای
کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی به عنوان داور مرضی الطرفین
مورد قبول طرفین قرارداد خواهد بود.
 -4همزمان با پرداخت هر مرحله از قرارداد به مشاور  ،حداکثر ظرف
مدت یک ماه مشاور موظف است  %2سهم کانون را محاسبه و به صورت
چک بانکی دروجه کانون و یا واریز به حساب جاری شماره -910-1
 225-8100 -10174بانک پاسارگاد شعبه دکتر فاطمی اقدام و طیفرم
شماره دو پیوست به کانون اعالم نموده و رسید آن را دریافت دارند.
 -5کانون قرارداد هایی را که طی فرم شماره یک اعالم شده و سهم %2
آنها طی فرم شماره دو واریز شده باشند به عنوان قرارداد ها و سوابق
رسمی مشاوران تلقی مینماید .و تنها این قرارداد ها به عنوان سوابق و یا
موضوعات مورد نظارت کانون پذیرفته خواهد شد.
 -6مشاوران موظفند هر ماهه فهرست کارهای جاری و جدید یا خاتمه
یافته را طبق فرم شماره سه پیوست به دبیرخانه کانون ارسال نمایند .

متن نامه کانون به اعضای محترم در این ارتباط
مدیریت محترم شرکت عضو
با سالم
همانگونه که استحضار دارید طبق تبصره  1ماده  2و بند  3ماده – 37
اساسنامه کانون و مصوبات شورای عالی که به تائید هیات عالی نظارت
هم رسیده است  ،کلیه شرکتهای مشاور کانون از تاریخ ابالغ گواهینامه
رتبه بندی باید معادل دو درصد از حق الزحمه قراردادهای امکان سنجی
و نظارت خود را بحساب کانون واریز کنند  ،این موضوع در تعهدات
مشاوران نسبت به کانون ( منشور اخالقی و  ) ...منظور و توسط مشاوران
تائید شده است  .دبیرخانه کانون برابر اطالعیه¬های شماره 90-0234
مورخ  90/02/19و  90-0745مورخ  ، 90/05/02با ارسال دستورالعمل
مربوط به این موضوع ( روش اعالم قراردادهای اعضاء کانون ) و درج در سایت
و نشریه کانون موضوع را به اطالع همکاران محترم رسانده است  ،هم
اکنون این دستورالعمل در بخش آئین نامه های داخلی سایت کانون

موجود می باشد  .از اعضاء محترم درخواست می شود ضمن تاکید مجدد
دستور فرمایید نسبت به تکمیل فرمهای مربوط( فرم شماره  2 ، 1و  )3و
ارسال بموقع آن به دبیرخانه کانون اقدام سریع به عمل آید .
مجددا" یادآور می شود  ،ارسال نشدن اطالعات خواسته شده و همچنین
واریز نشدن مبالغ مربوط به دو درصد حق الزحمه مشاوران ضمن تاثیر بر
فعالیت های جاری و اجرا برنامه های کانون– نشانه اجرا نشدن تعهدات
از طرف اعضاء محترم اعضاء تلقی خواهد شد .
شماره حساب  225/8100/10174910/1نزد بانک پاسارگاد شعبه
خیابان فاطمی برای واریز  2درصدها تخصیص یافته است .
علیرضا کریم زاده
دبیرکل

ادامه از صفحه 19
در اینجا آقای مهندس سید محسن حسینی از شرکت خدمات مشاوره
سامان صنعت مبتکر ضمن تأیید پیشنهاد اعتبار  4ساله رتبه بندی  ،به
دلیل برخی مشکالت خواستار لحاظ کردن لیست حقوقی به جای لیست
بیمه در رتبه بندی شد و پرسید رسالت کانون تسیل اعطای تسهیالت
است یا اخذ مجوز برای مشتری ؟
وی همچنین خواستار تمهیداتی شد که اعضاء در موارد نیاز قادر باشند
از لیست متخصصین معرفی شده کانون در بانک اطالعاتی  ،استفاده و
در صورت امکان شرکت های عالقه مند توانند فراتر از دو رسته اعالم
شده فعالیت کنند.
رییس شورای عالی در پاسخ اظهار داشت باوجود اینکه ارائه لیست بیمه
را با هدف حفظ شرایط رقابتی الزم دانسته ایم اما به هر حال پیشنهاد
جایگزینی آن با لیست حقوقی قابل بررسی است.
وی در باره بانک اطالعات هم گفت که زیربنای وسیعی را در این مورد
در نظر گرفته ایم که معرفی تخصص افراد و کارشناسان شرکت های عضو
هم در این زمره است.
اقای مهندس صادقلو همچنین با اشاره به اصالت طرح در قبال اصالت
مشتری یا بانک  ،به فکر ایجاد صندوق تودیع پرداخت و آن را تضمین
حق الزحمه مشاور و در عین حال استقالل عمل وی دانست.
وی درباره امکان فعالیت فراتر از دو رسته تعیین شده نیز گفت  :ما بر
این باوریم که کار نظارت در طرح ها به مشاوری که کار امکان سنجی
آن ها را انجام داده است سپرده نشود و در هرجا از احتمال ایجاد منافع
مشترک جلوگیری شود.
در پایان سرکار خانم مهندس طناز میر طاهری از شرکت راک صنعت
پارس با اشاره به اینکه امکان دارد شاخص های قابل تکیه جهت امتیاز دهی
در صنایع مختلف متفاوت باشد خواستار تعیین وزن هر شاخص نسبت به
دیگری در ارتباط با تخصص های شرکت های عضو شد که آقای مهندس
صادقلو با تأیید اینکه اگر جمع کردن شرکت های عضو در تخصص های
مختلف در یک طبقه عملی باشد شاید بتوان در این جهت حرکت کرد و
در هرصورت پیشنهاد شما قابل توجه و بررسی است.
در این نشست همچنین سرکار خانم اشرف حاج حسینی از شرکت دانش
محور البرز و آقایان سارنگ صالحی نسب از شرکت ایده سازان صنعت
و محمد تقی شاددل و محمد رجائی از شرکت نساج ماشین حضور
داشتند.

اعضای کانون برای رتبه بندی خود شش ماه
فرصت دارند
همان طور که آگاهی دارید بانک ها ارجاع کار به مشاوران را
منحصر به اعضای
رتبه بندی شده کرده اند .
از آنجا که کانون عالقه مند است کلیه اعضای خود را
برخودار از امکانات بازار کار مطالعات امکان سنجی و
نظارت بر مصرف منابع مالی برای طرح های مصوب بانکی
ببیند یکبار دیگر با استناد به مصوبه شورای عالی کانون در
تاریخ  1390 /05 / 15به اطالع اعضای محترم
می رساند کلیه شرکت های عضو  ،به استثنای اعضای
مشروط و اعضایی که رتبه بندی شده اند شش ماه فرصت
دارند تا نسبت به رتبه بندی خود اقدام کنند.
نظرخواهی از اعضاء درباره دستورالعمل و جدول
حق الزحمه خدمات مشاوران عضو
همان طور که آگاهی دارید مدت زمان اجرای آزمایشی
مصوبه حق الزحمه خدمات مشاوران عضو کانون  ،که رعایت
آن از اول فروردین  1390الزامی اعالم شده است  ،در شرف
پایان است.
در اجرای این مصوبه و به منظور آگاهی اعضای کانون از
جزئیات دستورالعمل مربوط  ،متن و جداول مورد اشاره
در سرفصل های مختلف ( قوانین و مقررات  ،اطالعیه های
کانون  ،خبرنامه ) پایگاه اطالع رسانی کانون در دسترس
اعضاء قرار گرفت تا ضمن رعایت مفاد آن نسبت به
اشکاالت احتمالی اشراف پیدا کرده و به ارائه پیشنهادهای
اصالحی اقدام کنند .
اینک که به پایان مدت زمان اجرای آزمایشی این
دستورالعمل ( پایان شهریور ماه ) نزدیک می شویم  ،شایسته
است اعضای محترم دیدگاه های خود را پیرامون آن  ،کتبی
به دبیرخانه کانون اعالم فرمایند تا جهت بررسی و تصویب
دستورالعمل نهایی در اختیار شورای عالی کانون قرارگیرد .
کانون پیشاپیش از مساعدت  ،همفکری و مشارکت اعضای
محترم در تدوین دستورالعمل نهایی حق الزحمه خدمات
مشاوران عضو  ،سپاسگزاری می کند.
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کانون خواستار معافیت قراردادهای مشاوران عضو،
از مالیات بر ارزش افزوده شد
کانون  ،عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده به قراردادهای ارائه خدمات
امکان سنجی و تهیه طرح توجیهی و نظارت بر مصرف منابع تسهیالتی
توسط مشاوران رسمی سیستم بانکی و اعتباری کشور به طرح های
متقاضی استفاده از تسهیالت مالی را از معاونت وزارت امور اقتصادی و
دارایی خواستار شد.

رییس شورای عالی کانون طی نامه ای به آقای دکتر اصغر ابوالحسنی
هستیانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور بانکی  ،بیمه و
نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل  44قانون اساسی  ،خواستار
اعمال معافیت قراردادهای مشاوران عضو ،از مالیات بر ارزش افزوده به
شرح زیرشد :

با ایجاد کانون ،ظرفیت مورد نیاز سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری
برای برون سپاری تهیه طرح توجیهی مشتمل بر بررسی فنی ،اقتصادی
و مالی سرمایه گذاری مورد نظر و نظارت بر مصرف منابع بانکی در
سرفصلهای مورد نظر در طرح مصوب ،با هدف جلوگیری
از مصرف آن منابع در موارد دیگرایجاد شد و با فراهم شدن
امکان مطالعات و بررسیهای کارشناسی و بهره گیری سیستم بانکی کشور از
متخصصین در گرایشهای مختلف صنعتی ،زمینه الزم
برای کاهش مطالبات معوق بانکها که از مشکالت اصلی
نظام بانکی کشور میباشد فراهم گردید.

جناب آقای دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی
معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارائی در امور بانکی  ،بیمه
و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل  44قانون اساسی
موضوع :درخواست اعالم عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده
به قراردادهای ارائه خدمات امکان سنجی و تهیه طرح توجیهی
و نظارت بر مصرف منابع تسهیالتی توسط مشاوران رسمی
سیستم بانکی و اعتباری کشور به طرح های متقاضی استفاده از
تسهیالت مالی

سالم علیکم
ٌ
احترام ًا  ،همانگونه که استحضار دارند قانون تسهیل و تسریع در اعطای
تسهیالت بانکی به متقاضیان سرمایه گذاری و افزایش کارآیی بانک ها
در تاریخ  1386/04/05توسط مجلس شورای اسالمی تصویب و به
دولت محترم ابالغ گردید.
متعاقب آن و در راستای اجرایی شدن ماده  5قانون فوق االشاره  ،تکالیف
قانونی ایجاد نهادی قانونی به منظور برون سپاری بخش های خدمات
بررسی و تهیه طرح های توجیهی و نظارت بر مصرف منابع بانکی به
عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و نهایت ًا به آن معاونت محترم واگذار
گردید.
پس از نشست های مکرر و متعدد نمایندگان محترم سیستم بانکی با
مشاوران سرمایه گذاری و با هدایت و حمایت مسئولین محترم آن
وزارتخانه  ،سرانجام در بهمن ماه  1386مجمع موسس نهاد کانون
مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی تشکیل و اساسنامه آن که
با اقدام و نظارت مسئولین محترم امور بانکی در دبیرخانه ای موقت در
بانک صادرات ایران تدوین شده بود تصویب و با انتخاب اعضاء شورای
عالی در آن مجمع  ،کانون مشاوران از اسفند ماه  1386فعالیت خود را
تحت نظارت هیأت عالی نظارت ( باالترین رکن کانون ) که متشکل از
نمایندگان آن وزارتخانه  ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  ،بانک های
خصوصی و دولتی ( در حال حاضر مدیران محترم عامل چهار بانک )
و رئیس شورای عالی آغاز نموده است.
با ایجاد کانون ،ظرفیت مورد نیاز سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری
برای برون سپاری تهیه طرح توجیهی مشتمل بر بررسی فنی ،اقتصادی
و مالی سرمایه گذاری مورد نظر و نظارت بر مصرف منابع بانکی در
سرفصلهای مورد نظر در طرح مصوب ،با هدف جلوگیری از مصرف
آن منابع در موارد دیگرایجاد شد و با فراهم شدن امکان مطالعات و
بررسیهای کارشناسی و بهره گیری سیستم بانکی کشور از متخصصین
در گرایشهای مختلف صنعتی ،زمینه الزم برای کاهش مطالبات معوق

بانکها که از مشکالت اصلی نظام بانکی کشور میباشد فراهم گردید.
از آنجا که خدمات شرکتهای عضو کانون در رستههای تعریف شده در
واقع انجام همان شرح خدمات مرتبط در بانکها میباشد که در اجرای
تکلیف ماده  5قانون تسهیل و تسریع اعطای تسهیالت بانکی به متقاضیان،
برون سپاری شده است ،لذا این خدمات عین ًا با خدمات بانکی و اعتباری
بانکها موضوع بند  11ماده  12معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش
افزوده (تصویر پیوست) انطباق کامل دارد ،ضمن اینکه وصول آن از
متقاضیان سرمایه گذاری که در مرحله ایجاد یا توسعه واحدهای تولیدی،
صنعتی و خدماتی هستند که حاصل کارشان ارتقاء تولید و اشتغال در
کشور میباشد ،موجب افزایش هزینههای سرمایه گذاری و تحمیل هزینه
اضافی در مرحله قبل از بهره برداری میشود که خود عاملی منفی در
ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در طرحهای مورد نیاز توسعه صنعتی
و اقتصادی کشور به شمار میرود.
جهت مزید استحضار یادآوری میشود که درخواست موضوع این نوشتار
جزو مصوبات مجمع عمومی کانون میباشد که با حضور مدیرکل محترم
امور بانکی و بیمه آن معاونت تشکیل شد و پی گیری آن برای اجرایی
شدن به شورای عالی کانون تکلیف گردیده است.
با عنایت به توضیحات باال خواهشمند است دستور فرمایید مراتب با
نظر مساعد جنابعالی به معاونت محترم آن وزارت خانه در سازمان امور
مالیاتی کشور جهت بررسی موضوع منعکس گردد و در صورت موافقت،
به شرح زیر به واحد مربوطه ابالغ گردد:
تبصره ذیل ماده:
"آن دسته از خدمات شرکتهای عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری
بانکی که قراردادهای آن در رسته خدمات امکان سنجی و تهیه
طرح های توجیهی و نظارت بر مصرف منابع سیستم بانکی کشور می
باشند نیز مشمول معافیت بند  11ماده  12قانون مالیات بر ارزش افزوده
میگردد ".در خاتمه از بذل توجه حضرتعالی و دستور تسریعی که در
رسیدگی به موضوع صادر میفرمایید صمیمانه تشکر و قدردانی مینماید.
روح اهلل صادقلو
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ضمن اینکه مجموعه گروه مالی پاسارگاد در درون خودش پروژه های زیادی
را تعریف و ارزیابی کرده است .بنابراین  ،هم تجربه تهیه گزارش های
امکانسنجی خودمان برای پروژهای داخلی خودمان و هم تجربه بررسی
گزارش هایی را که از طرف متقاضیان سرمایه گذاری به ما ارائه می شد ،
در مجموعه گروه داشتیم .در این شرکت هم متخصصین ارزیابی پروژه ،
ارزش گذاری شرکت ها ،طراحی بانک اطالعاتی در کنار متخصصین IT
قرار گرفتند و مجموعه اینها وقتی در کنار خود کانون و اعضاء قرارمی گیرند
فکر می کنیم بتوانند مجموعه ای را شکل بدهندکه قادر باشیم این پروژه
را به عنوان یک پروژه ملی جلو ببریم.

کارآیی نرم افزار کامفار
در کارگروه  15بررسی می شود

گفت و گو
آقای دکتر پویان فر مطلع شدیم که شما و همکارانتان در صدد تهیه یک
نرم افزار ارزیابی پروژه هستید که بتواند جایگزین نرم افزار کامفار شود .
ممکن است در مقدمه گفت و گوی ما با آقای دکتر جمالیان  ،جناب عالی
در مورد کلیات طرح توضیح بدهید؟
• کلیات طرح این است که ما تصمیم گرفته ایم فرآیند ارزیابی پروژه را
در کشور  ،عارضه یابی و این عارضه ها را برطرف بکنیم ؛ در حقیقت
محور اصلی پروژه ای که قرار است انجام بشود طراحی یک نرم افزار
جدید ارزیابی پروژه است .
در صورتی که توفیق حاصل شود این نرم افزار با نرم افزار کامفار 3که
االن مورد استفاده مشاوران است جایگزین خواهد شد .ما مطالعاتی را
در مورد هم ضعف های نرم افزار کامفار که هم اکنون به عنوان نرم افزار
رایج ارزیابی پروژه مورد استفاده است انجام داده ایم و هم مطالعاتی را
در باره ضعف هایی که فرآیند ارزیابی پروژه در کشور دارد بررسی
کرده ایم از فاز صفر که تهیه گزارش  Feasibility studyاست تا فاز
نهایی که بررسی آن گزارش در بانک ها و در نهایت تصمیم گیری برای
تأمین مالی پروژه است .
آقای مهندس جمالیان از کجا به این فکر افتادید که کانون می تواند در
این زمینه با شما همفکری و همکاری کند ؟
• برای انجام این کار شرکت تخصصی ارزش پرداز آریان را تأسیس و از
متخصصین بحث ارزش گذاری و ارزیابی دعوت به همکاری کردیم و کار
طراحی نرم افزار را پیش بردیم اما از آنجا که کانون مشاوران اعتباری
و سرمایه گذاری بانکی  ،کار ساماندهی مشاوران اعتباری را در سراسر
کشور بر عهده دارد و از طرفی هم رویه های ارزیابی پروژه را در سطح
کشور استاندارد می کند  ،در هیأت مدیره شرکت به این جمع بندی
رسیدیم که بهتر است این کار را با همکاری کانون انجام بدهیم .در نشستی
که با جناب آقای مهندس صادقلو رییس شورای عالی و جناب آقای

کریم زاده دبیرکل کانون داشتیم این فکر مورد استقبال قرار گرفت که این
بررسی در قالب تشکیل یک کارگروه مشترک شکل بگیرد تا ضمن تولید
نرم افزار ارزیابی پروژه  ،بانک اطالعات اقتصادی مالی کشور را هم که
یکی از بخش های آن میتواند همین پروژه ها باشد ،راه اندازی بکنیم و در
حقیقت بتوانیم رویه استاندارد ارزیابی پروژه را با یک نرم افزار تخصصی
تعریف بکنیم .طبیعت ًا تجربیات خیلی خوبی در کانون شکل گرفته و در
اینجا بر سر استاندارد کردن رویه ها کارزیادی صورت گرفته است .اما
ما معتقدیم که کامفار  3به دلیل ضعف هایی که دارد نمی تواند جوابگوی
نیازها مشاوران و کشور باشد .بنابراین معتقدیم در کنار کاری که کانون
انجام می دهد باید حتم ًابه سمت طراحی یک نرم افزار ملی ارزیابی پروژه
هم برویم و نرم افزار مورد بحث ما این قابلیت را دارد که بعدا ً حتی به دنیا
هم ارائه شود .از آنجا که فاز یک کار ما آسیب شناسی خود کامفار است
بعدا ً می توانیم اعالم بکنیم که نرم افزار ما ضعف های کامفار را هم ندارد
و این کار را جلو ببریم .آقای دکتر پویانفر مدیر عامل شرکت و آقای دکتر
نادری هم مدیر اجرایی این پروژه هستند.
شما به عنوان عضو کانون تا چه اندازه با فعالیت ها و ظرفیت های کانون
آشنایی دارید و انتظار دارید که همکاری با کانون در زمینه تهیه نرم
افزار ارزیابی پروژه چه نتایجی دربر داشته باشد؟
• شرکت سرمایه گذاری پارس آریان یکی از اعضای کانون و یکی از
مؤسسین کانون است که در تدوین اساسنامه کانون هم نقش داشته ،
بنابراین ما از ابتدا با کانون بودیم  ،جدای از ما  2شرکت دیگر
ازشرکت های مالی پاسارگاد هم عضو کانون هستند .بنابراین ما کام ً
ال با
کارهایی که در کانون انجام میشودآشنایی داریم و در تمام جلسات کانون
هم چه در مجامع وچه در گردهمایی ها نماینده داشته ایم .اص ً
ال به همین
دلیل هم بود تصمیم گرفتیم کارشناسانی که در طراحی این نرم افزار مشارکت
دارند در کنار اعضای کانون قرار بگیرند و این کار را با هم جلو ببریم .

آقای دکتر در بررسی ها و مطالعات انجام شده برای عارضه یابی نرم
افزار کامفار  ،بیشتر با اشکاالت فنی و تکنیکی مواجه بوده اید یا فکر
می کنید که می باید در شاخص های کیفی مطالعات امکان سنجی طرح ها
نیز بازنگری شود؟
• ریشه اصلی ایده تولید نرم افزار جدیدی که یکسری ویژگی های خاص
داشته باشد ک از اینجا شروع می شود که االن  50تا  60هزار میلیارد
تومان مطالعات معوقه بانکی وجود دارد و سیستم وثیقه گیری برای اجرای
پروژه عم ً
ال جواب نداده است  .در واقع در بحث اعطای اعتبار دو تا
نکته قابل توجه است اول اینکه پروژه سود آور باشد  ،دوم وثیقه کافی
بگیری که مطالباتت قابل وصول شود  .اما وقتی که پروژه سود آور نباشد
هر اقدامی که انجام شود در نهایت پروژه سود آور نیست و سرانجام بانک
می ماند با پروژه ای ناتمام  .ریشه اصلی مطالبات معوق سیستم بانکی هم
عدم ارزیابی صحیح پروژه هاست و نه ارزیابی وثیقه و گرفتن وثیقه  .زیرا
وثیقه را می شود با راحتی ارزیابی و اخذ کرد در حالی این مثیقه نمی تواند
برای بانک پول محسوب شود  .ما اعتقاد داریم که ارزیابی پروژه به دو
دلیل به درستی انجام نمی شود  .اول اینکه ارزیابی پروژه ها به صورت
تخصصی صورت نمی گیرد ،و دوم به دلیل نبود اطالعات این کار غیر
عملی است زیرا کارشناس هر چقدر هم دانش ارزیابی پروژه داشته باشد
در صورت نبود اطالعات صحیح طبیعت ًا نمیتواند ارزیابی درستی انجام
بدهد .پس ما به دنبال برطرف کردن این دو نقطه ضعف هستیم.
با توجه به مشکالت دسترسی به اطالعات و آمار صحیح از منابع رسمی
در کشورمان  ،آیا شما امیدوار هستید که منابع الزم و کافی برای ایجاد
یک بانک اطالعاتی مؤثررا در اختیار داشته باشید ؟
• بله ما اساس ًا  50تا  60درصد بانک اطالعاتی را درست کرده ایم  .البته
الزم است که یکسری از متغییرهای آماری را  ،نهادهای مسئول به صورت
رسمی اعالم بکنند که معموال یا با وقفه ارائه می کنند یا اص ً
ال ارائه
نمی دهند واین یک مشکل اساسی است  .مشکل دیگری که طبیعت ًا ما
قادر نیستیم در اصالح آن کاری بکنیم بحث اطالعات است که به صورت
متمرکز در اختیار نیست .و اگر مشاوری بخواهد این اطالعات را جمع
آوری بکند شاید  3تا  6ماه وقت بگیرد .ما در پی جمع آوری و
دسته بندی اطالعاتی هستیم که دسته بندی و جمع آوری نشده و عرض
کردم که  50تا  60درصد این کار را هم انجام داده ایم.
آیا می شود گفت چرایی اصلی اینکه سراغ این نرم افزار رفته اید همین
معضالت بوده ؟

• درست است .این مشکل بزرگ نظام بانکی ماست که کل رشد اقتصادی
کشور را هم تحت تاثیر قرارمی دهد .وقتی از کل تسهیالتی که داده شده
20تا  30درصد دچار مشکل عدم وصول شد طبیعت ًا 20تا  30درصد
رشد اقتصادی کشور یا دست کم 10تا 15درصد رشد اقتصادی را تحت
تاثیر قرار می دهد .
بسیاری از کارشناسان اصالت و اثربخشی را در جلوگیری از انباشت
مطالبات معوق بانکی  ،به نگرش اقتصادی می دهند تا نگرش حقوقی و
برآین باورند که اگر طرح ها بدرستی مطالعه شوند در صورت داشتن
توجیه فنی و اقتصادی موضوعی به نام مطالبات معوق شکل نخواهد
گرفت .آیا شما هم به وجه توسعه فرهنگی این فعالیت فکر کرده اید؟
بله ،ویژگی اصلی نرم افزار همان بانک اطالعاتی است ،اما ویژگی دومش
تعمیم یک نگرش فرهنگی است .ما در نظرداریم که این نرم افزار به
صورت شبکه ای در هر بانکی پیاده بشود یعنی در هر شهرستانی که این
نرم افزار هست هر پروژه ای که دیتاهایش وارد آن شد می شود از مدیر
عامل بانک تا ادارات کل و مراکز استان ها سطح دسترسی تعریف کرد
در این صورت دیگر نمی شود مث ً
ال یه مرغداری دریک شهرستانی در
همان استان توجیه پذیر بشود و در شهرستان دیگر توجیه پذیر نشود  .زیرا
وقتی اطالعات به صورت به روز آمد در دسترس همه قرار بگیرد معلوم
می شود این پروژه توجیه پذیر هست یا نه؟دیگر نمی شود با یک شعبه
دیگر در یک شهرستان دیگر البی بکنی و در آنجا طرح مشابه را توجیه
پذیر بکنی .
پیاده کردن شبکه ای این نرم افزار خیلی کمک می کند که از بروز برخی
تخلفات هم جلوگیری بشود .دیتاها وقتی شبکه ای باشد نمی توان
گزارش ها را از مدارش خارج کرد  .من فکر می کنم با این روش هم تا
حدود زیادی بحث فرهنگی این قضیه هم حل می شود.
ضمن اینکه ما در این بانک اطالعاتی پیش بینی کرده ایم که اطالعات
واقعی پروژه حتی بعد از دستور فاز ساخت و بهره برداری داشته باشیم
چون در این بانک اطالعاتی  ،اطالعات شرکت ها و عملکرد آنها را هم
داریم و زمانی که پروژه به سرانجام رسید و به یک شرکت تولیدی تبدیل
شد اطالعات آن شرکت ها را هم در این بانک اطالعاتی خواهیم داشت و
بنابراین می توانیم مقایسه ای بکنیم بین گزارشی تهیه شده توسط مشاور
و چیزی که در واقع اتفاق افتاده است  .عالوه بر آنکه مشخص می شود
نظام بانکی روی آن گزارش تصمیم درستی گرفته یا نه  ،پس از آن هم
این قابلیت و کنترل مجدد وجود دارد که اص ً
ال عملکرد در دنیای واقع
چقدر نسبت به گزارش انحراف داشته و بنابراین دالیل انحراف می تواند
تحلیل بشود .من اگر به عنوان شخصی که متقاضی سرمایه گذاری در
پروژه مشابهی هستم به مشاوری مراجعه کردم و گزارش توجیه پذیر به
من داد  ،من بانک عالوه بر این که می دانم در فالن استان پروژه مشابه
اجرا شده  ،حتی می دانم عملکرد واقعی نسبت به گزارش توجیهی آن
چقدر انحراف داشته است.
ما مدعی هستیم که این ابزاری است در دست مشاوران و از ابزار قبلی
هم کاملتر است و ابعاد بیشتری را پوشش می دهد .با کارگروه های
مشترکی که در کانون تشکیل خواهد شد می خواهیم ضعف های ابزار
قبلی را با کمک همین مشاورینی که االن دارند از آن استفاده می کنند
شناسایی بکنیم.
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درخواست اصلی این گروه در دومین نشست مشترک اعضاء
با رییس شورای عالی
رییس شورای عالی کانون در آغاز نشست مشترک با نمایندگان شرکت های
عضو بر تالش اعضای مشروط نسبت به تغییر وضعیت خود به دائم تأکید
کرد و افزود با توجه به روند حرکت کلی الزام استفاده از مشاوران عضو
کانون در مطالعات امکان سنجی و نظارت طرح ها  ،عضویت مشروط در
کانون نیز گامی به جلو محسوب می شود که البته نیازمند کوشش جدی
آنها در مسیر تبدیل وضعیت به عضو دائم است.
در این نشست که با حضور نمایندگان و کارشناسان شرکت های عضو
در روز چهارشنبه  15تیرماه در سالن کنفرانس کانون برگزار شد  ،آقای
مهندس صادقلو با تشریح اهداف نشست های مشترک با نمایندگان

سرمایه گذاری های بانکی است .
وی بار دیگر با تکیه بر بالقوه اعضای کانون  ،آمادگی این نهاد را برای
پاسخگویی به نیازهای مشاوره اعتباری کشور اعالم کرد و خواستار
اعتماد بیشتر نظام بانکی به این ظرفیت شد.
آقای مهندس صادقلو نگاه یکسان به کلیه اعضاء  ،اصالت طرح در مقابل
انتظارات مشتری یا بانک و بی رنگی در کانون  -در معنی پرهیز
از تک وجهی و تأکید بر همه وجهی بودن  -را از ویژگی های کانون
برشمرد.
آنگاه نمایندگان شرکت های عضو  ،یک به یک به طرح مسائل و پرسش های

شرکت های عضو  ،توجیهی رتبه بندی و کارگروه های تخصصی و  ، ...در
پاسخ به سئوال یکی از حاضران تصریح کرد که تالش کانون بران است
که با قانونمند کردن فضای فعالیت مشاوران عضو ضمن توسعه بازار کار  ،از
ایجاد و رشد حرکت های دالل مآبانه و رقابت های ناسالم در این حوزه
جلوگیری کند.
وی همچنین برخوردهای منطقی و احیان ًا سخت گیرانه در مراحل مختلف
در کانون را بنا به اذعان اغلب اعضاء  ،انگیزه ای برای خانه تکانی در
شرکت های متقاضی عضویت ارزیابی و ابراز اطمینان کرد که این رویکرد
در بلند مدت حافظ منافع مشاوران واقعی و ضامن رشد کیفی
شرکت های عضو است.
رییس شورای عالی در ادامه با اشاره به مطالبات معوق سنگین نظام
بانکی و اینکه درصد ارجاع کار از سوی بانک ها به مشاوران عضو ناچیز
( حدود  5درصد ) بوده است افزود یکی از مهمترین درخواست های کانون از
سیستم بانکی افزایش این درصد  ،در جهت کاهش هرچه بیشتر ریسک

خود پرداختند که در هر مورد ابهام ها از طریق روشنگری های رییس
شورای عالی رفع شد.
نخست آقای مهندس ساسان محمودی ساعتی پرسید آیا شرکت هایی که
مطالعات امکان سنجی طرحی را انجام می دهند مجاز به نظارت در آن
طرح نیز هستند؟ که آقای مهندس صادقلو پاسخ داد باور برخی از مدیران
بانک ها بر این است که سپردن کار نظارت به خود مطالعه کننده طرح به
مصلحت نیست و بهتر است مشاور دیگری کار نظارت را برعهده بگیرد
اما باور مقابل این است که در طرح های بزرگ  ،آشنایی مطالعه کننده با
مبانی طرح کمک می کند که کار نظارت با دقت و سرعت بیشتری صورت
پذیرد و در هرصورت انتخاب بر عهده بانک است و قانون خاصی در این
زمینه حاکم نیست.
موضوع دوم مورد نظر نماینده شرکت مشاوره مهندسی هفت صنعت پاشا
وجود نابسامانی در مرحله اخذ جواز اجرای طرح ها بود که رییس
شورای عالی با تصریح اینکه کانون عالقه مند ورود به حوزه مسئولیت

شرکت اعتبار سنجی مشتریان نیست افزود  :کانون درخواست کرده است
که در باره شرکت هایی که در حوزه امکان سنجی طرح و نظارت ثبت
می شوند از کانون استعالم شود تا اهلیت مشاوران به جد مورد توجه
قرارگیرد که در این صورت در جریان کار مطالعاتی جدی آنها طرح هایی
که از توجیه فنی  ،اقتصادی الزم برخوردار نباشند با وجود جواز هم منتج
به نتیجه نخواهند شد.
سپس آقای مهندس محمد صادق کوزه کنانی از شرکت مهندسین مشاور
زیستاب با اشاره به تفاوت نوع خدمات این شرکت – که در عرصه سد
سازی  ،شبکه زهکشی و صنعت آب فعال است – با سایر شرکت های
عضو کانون که عموم ًا در عرصه مشاوره اعتباری فعالیت می کنند پرسید
آیا طرح های اجرایی این شرکت که با منابع مالی دولتی تأمین می شوند
جزو سوابق مفید برای رتبه بندی محاسبه خواهند شد یا خیر ؟ که آقای
مهندس صادقلو پاسخ داد حتی اگر عضویت در کانون امروز هم مستقیم
در سرنوشت کاری آن شرکت مؤثر نباشد دست کم با این کارآینده نگری
الزم صورت گرفته است و به یقین با حرکت کلی اقتصاد کشور در مسیر
خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی  ،آینده از آن شرکت هایی

است که در نهادی قانونی مانند کانون عضویت دارند.
آنگاه نماینده شرکت مهندسی شهریگ به طرح دیدگاه های خود در
زمینه مشکالت مربوط به الزام به رتبه بندی جهت ارجاع کار از
سوی بانک های به مشاوران عضو و نیز پرداخت  2درصد حق الزحمه
به کانون اشاره کرد و گفت به نظر ما چنانچه طبق طرح مورد نظر
کانون  ،وابستگی مشاور به مشتری قطع شود به جهت تأمین و تضمین
حقوق مشاور  ،رغبت وی نیز به پرداخت  2درصد از حق الزحمه به
کانون بیشتر خواهد شد.
رییس شورای عالی در پاسخ به برخی ابهام های این عضو در ارتباط با
جدول حق الزحمه خدمات مشاوران گفت  :اطالع دارید که جدول
حق الزحمه طرح های آمایش به درخواست کانون از وبسایت بانک
صنعت و معدن حذف و به جای آن جدول مصوب کانون نصب شده و
هیأت عالی نظارت نیز الزام استفاده از اعضای رتبه بندی شده را با تأکید
دنبال می کند و بانک ها هم براین رویه اصرار دارند لذا توجه به آماده
سازی مستندات مربوط به رتبه بندی و تسریع در این کار امری بسیار
حیاتی برای اعضاست .
وی در باره جدول حق ازحمه خدمات مشاوران نیز توضیح داد که این
جدول به مدت  6ماه ( تا پایان شهریور ماه امسال ) به صورت آزمایش
به مورد اجرا گذاشته شده و طبع ًا دیدگاه های اصالحی اعضای کانون و
به ویژه نتایج بررسی کارگروه مربوط در اصالح آن مؤثر خواهد بود .
وی با بیان اینکه بسیاری از اعضاء از اینکه تصویب این جدول مشکل
چانه زنی مشتری با مشاور را رفع کرده از کانون تشکر می کنند و البته
برخی از آنها نیز با تکیه به استدالل های خود معتقدند که نرخ آن اندکی
باالست  .اما در هر صورت در حال حاضر اعضاء موظف به رعایت آن
هستند و شرکت هایی که خدای ناکرده آن را نادیده بگیرند از عضویت
کانون حذف خواهند شد.
آقای مهندس رحمان قلی زاده از شرکت اطمینان گستر خاوران درخواست
کرد به منظور رفع مشکل اعضایی که هنوز رتبه بندی نشده اند از سوی کانون
تمهیداتی اندیشیده شود که پاسخ داده شد کانون درحال بررسی موضوع
اعطای حداقل رتبه به اینگونه اعضاء در بازه زمانی محدودی است که
درصورت تصویب به آگاهی خواهد رسید.
سپس سرکار خانم مهندس الهام ستوده از شرکت تجهیز و پشتیبانی
نوسازان شهر تهران با اشاره به خدمات متنوعی که این شرکت ارائه می دهد
و بخش عمده از نیروهای آن به تبع وظایفی که برعهده دارند از سطح
تحصیلی باالیی برخوردار نیستند  ،این موضوع را مانعی در برابر کسب
رتبه دانست که رییس شورای عالی با رد این مطلب یادآور شد که
وضعیت شما شبیه وضعیت شرکت های بسیار بزرگی است که نیروی زیاد
کارگری دارند ولی طبق ضوابط کسب امتیاز می کنند.
آنگاه سرکار خانم مهندس نصیری از شرکت بین المللی سرمایه گذاری و
خدمات خرد پایه با تأکید بر اینکه ضمن اعتقاد به حفاظت اسرار مشتری
و دقت در ارائه اطالعات  ،گفت  :به زودی برای رتبه بندی اقدام خواهیم
کرد که پاسخ آقای مهندس صادقلو رعایت راستی آزمایی از اطالعات
دریافتی  ،درعین ایجاد اعتماد بین مشتری  ،مشاور و کانون بود.
آقای مهندس هومن مهردادی نماینده شرکت خدمات مشاوره و تأمین
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منابع سابین ضمن تشکر از دقت نظرکانون در اعمال شاخص های مربوط زیر نظارت کانون  ،امتیازهای این مشارکت در مجموع امتیازهای عضو
به رتبه بندی گفت  :ما براین باوریم که با وجود دشواری کار  ،این سخت مورد نظر محاسبه و مالک شود که رییس شورای عالی در پاسخ به عالقه
گیری هاست که مانع ایجاد رانت می شود  .وی همچنین از اقدامات کانون مندی کانون به ایجاد شرایطی که اعضاء قادر باشند ظرفیت های خود
را به سایرین به عنوان شریک بالقوه در شرایط همکاری
درباره اصالح برخی نرم افزارهای مورد استفاده مشاوران
مشترک معرفی کنند ،اشاره کرد.
و تعامل با بانک ها پرسید که رییس شورای
سپس آقای مهندس گرشاسبی از شرکت
عالی جواب داد  :کانون اعتقاد به تنظیم
رییس شورای عالی :
پشتیبان فعاالن اقتصادی فجر
و تدوین یک فرمت واحد برای گزارش
آمایش
های
طرح
الزحمه
حق
جدول
درخواست مهلت دوباره ای برای
ها و قرارداد تیپ بود که به دلیل نگاههای
شرکت های رتبه بندی نشده
متفاوت بانک های مختلف ،
به درخواست کانون از وبسایت
کرد که آقای مهندس صادقلو
تفاهم کردیم که هربانک فرمت
جدول
آن
جای
به
و
حذف
معدن
و
صنعت
بانک
وی را به پاسخ بررسی
گزارش مورد نظر خود را به
موضوع اعطای حداقل رتبه
کانون اعالم کند تا در اختیار
مصوب کانون نصب شده ،
به اینگونه اعضاء در بازه
اعضا قرار گیرد که در حال
هیأت عالی نظارت نیز الزام استفاده از اعضای
زمانی محدود ،ارجاع داد
حاضر فرمتهای درخواستی
کند
می
دنبال
تأکید
با
را
شده
بندی
رتبه
و افزود فراموش نکنیم این
بانک های صنعت و معدن
بانک ها هستند که مصمم
و ملی در وبسایت کانون
و بانک ها هم براین رویه اصرار دارند
به ارجاع کار به اعضای
نصب شده و در مورد سایر
بانک ها نیز به محض دریافت لذا توجه به آماده سازی مستندات مربوط به رتبه رتبه بندی شده هستند و لذا
اعضاء می باید در این زمینه
اقدام خواهد شد.
بندی و تسریع در این کار ،
اقدام سریع تری انجام دهند.
وی در مورد اصالح نرم افزاری
.
اعضاست
برای
حیاتی
بسیار
امری
در پایان آقای مهندس رحمان قلی
نیز توضیح داد که یکی از کارگروه
زاده از شرگت اطمینان گستر خاوران
ها مأمور بررسی در این زمینه خواهد
پیشنهاد بازنگری در امتیاز شاخص مربوط
بود.
به تعداد همکاران دائم و غیر دائم شرکت ها به نفع
در اینجا آقای مهندس رضا حسین زاده از شرکت
شرکت هایی شد که از خدمات کارشناسان به صورت پروژه
مهندسین مشاور سی سخت پیشنهاد کرد ضمن آنکه کانون
شرایط را فرهم کند که امکان همکاری های مشترک بین اعضاء بیشتر ای بهره می برند که رییس شورای عالی با اشاره به استداللهای صورت
شود  ،ترتیبی نیز داده شود که درصورت انجام کار مشترک با عضو دیگر گرفته در کمیته رتبه بندی در این مورد  ،این پیشنهاد را غیر عملی اعالم
کرد.

میعاد خانواده بزرگ کانون بر سر سفره افطاری
اذان چهاردهمین مغرب آفتاب رمضان المبارک  1433هجری قمری
( یکشنبه  23مردادماه ) میعاد خانواده بزرگ کانون بر سفره الهی بود .
اعضای این خانواده بر سر این سفره نورانی گردآمدند تا بگویند اینك که
پرنده اقبال عمر بر دوششان نشسته است تا بار دیگر میهمان این بزم الهی
شوند ،باید که وقت تنگ و مجال گذرا را مغتنمشمرند و از خود بپرسند
چگونه آمدهاند و چگونه بازمىگردند؟ كدام تغییر حالت و خصلت و
عادت را از این ماه خودسازى به ارمغان خواهندبرد؟

اشک هایشان کفه حسنات و سیئات شان را میزان کند .
ماهها انتظاركشیده بودندكه باز هم «ماه خدا» فرا رسد و دست نیاز و پاى
طلب ،به این آستان و این سوى  ،برآورند .

آمده بودندکه از خود بپرسند این میزبان بخشنده به هر بهانه ،تا چه میزان
حال شان را به احسن الحال گردانده است؟
در كوچه پس كوچههاى روح خویش بگردند و سایه روشن کردارشان
را با امید به مغفرت در پیشگاه آن بخشنده ترین بگذارند شاید که باران

اعضای این خانواده در فضایی معنوی فرصتی دوباره برای سپاسگزاری
از پروردگاری یافتند که باردیگر نعمت برخورداری از فرصت عبادت های
عاشقانه  ،نیایش های عارفانه و بندگی خالصانه را به آنها عطا فرمود .
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