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اصالح ابالغیه بانک مرکزي پس از 
واکنش اتاق بازرگانی

3صفحه 

هايعضویت در اتاق
مشترك اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزي ایران
4صفحه 

بندي برنامه جدول زمان
هاي انجمن مدیران صنایع کمیته

1399زمستان 
4صفحه 

در اجراي مصوبه هیئت محترم وزیران در         -
زمینه تعیین سقف واردات بازرگانان بر اساس        

بندي سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و         رتبه
4038بندي و با توجه به ابالغیه شماره          رتبه

وزارت جهاد کشاورزي مبنی    99/07/05مورخ  
بندي در  بر اعمال سقف واردات مبتنی بر رتبه       

خانه مذکور و   هاي وزارت سفارشتمامی ثبت 
گرفته، به اطالع    هاي صورت پیرو هماهنگی 

بازرگانان محترم کاالهاي حوزه جهاد            
، سقف  99/10/10رساند، از    کشاورزي می 

بندي سامانه مذکور در    واردات بر اساس رتبه   
ها اعمال و در صورت       سفارشتمامی ثبت 

سفارش از میزان سقف    بیشتر بودن ارزش ثبت   
سفارش تایید نخواهد شد.واردات، ثبت

هایی الزم به ذکر است، اطالعات شاخص      -
که داراي مرجع حاکمیتی مشخص در سطح         

پذیري، مالی  کشور هستند (سه بخش مسئولیت    
ربط تجمیع  کمی)، از مراجع ذي   -وکارو کسب 

بندي تمامی بازرگانان   و پردازش شده و رتبه     
هاي فعال بر اساس آن انجام پذیرفته و در دوره

شود. روزرسانی می ماهه (فصلی) به  زمانی سه 
هاي آن  همچنین امکان مشاهده رتبه و شاخص     

از طریق سامانه جامع تجارت (بخش عملیات        
بندي) فراهم  مدیریت رتبه -بندي و مالی  رتبه

بوده و بازرگانان در صورت اعتراض به رتبه یا 
توانند هاي خود، می  مقدار هر یک از شاخص    

صرفاً از طریق سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و        
بندي (بدون نیاز به مراجعه حضوري یا         رتبه

درخواست »تماس تلفنی)، اقدام به ثبت          
و بارگذاري اسناد مثبته کرده تا          «بازبینی

کارشناسان سامانه در اسرع وقت نسبت به          
بررسی و اعمال آن اقدام نمایند.

همچنین بازرگانان محترم در صورت تمایل       -
هاي مربوط به بخش توانند در مورد شاخصمی

بندي سامانه اعتبارسنجی اعمال سقف واردات مبتنی بر رتبه
ماهبندي از دهم ديو رتبه

کیفی که داراي مرجع    -وکارکسب
حاکمیتی مشخص در سطح کشور      
نبوده و نیازمند دریافت اسناد و         

هاي مدارك از متقاضی و ارزیابی      
محور است، به سه مؤسسه        خبره
بندي داراي مجوز فعالیت از       رتبه

سازمان بورس و اوراق بهادار          
مراجعه نمایند که طبق تفاهم          

شده با آن سازمان، نتایج ارزیابی           انجام
هاي مورد نظر پس از ثبت در سامانه         شاخص

کدال توسط هر یک از مؤسسات و تأیید            
سازمان مذکور، مستقیماً در سامانه یکپارچه        

بندي اعمال خواهد شد.اعتبارسنجی و رتبه
هاي که شاخص نکته حائز اهمیت این     -

کیفی اختیاري بوده و بازرگانان      -وکارکسب
در هر دوره، مجازند صرفاً از طریق مؤسسات         

شده براي آن دوره جهت       مورد تأیید اعالم   
کیفی اقدام  -وکارهاي کسب ارزیابی شاخص 

صورت به هیچ وجه نتایج     نموده و در غیر این    
ارزیابی قابل اعمال و استفاده نخواهد بود.

بندي قابل قبول براي دوره      مؤسسات رتبه -
عبارتند از:1399ماهه زمستان سه
بندي اعتباري پارس کیان     شرکت رتبه -1
)www.parscrc.ir(
بندي اعتباري پایا       شرکت رتبه   -2
)www.payacr.ir(
بندي اعتباري برهان     شرکت رتبه  -3
)www.bcr.ir(
همچنین واحد مشاوره سازمان مدیریت        -

صنعتی (مطابق اطالعات تصویر زیر) به عنوان       
بندي همکار طراحی، توسعه و بهبود مدل رتبه      
بندي، در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه      

تنها مرجع پاسخگویی به ابهامات و سؤاالت         
بازرگانان در این زمینه معرفی شده و آمادگی         
ارائه هرگونه توضیح و برگزاري کارگاه           
آموزشی و توجیهی به درخواست هر یک از          

هاي تخصصی را دارد.ها و یا اتحادیهانجمن

توجه اعضاي محترم را به این مساله جلب           
-نماید که انجمن با شرکت پارس کیان تفاهم       می

هاي است که شرکت  نامه همکاري امضا نموده    
عضو با معرفی انجمن بتوانند از تسهیالت ویژه          

بندي استفاده نمایند.براي رتبه

تمدید قانون تسهیل
تسویه بدهکاران شبکه بانکی 

تا پایان سال جاري
با توجه به تصویب قانون تسهیل بدهی              
بدهکاران شبکه بانکی در مجمع تشخیص           

و عدم  1398آذر ماه    24مصلحت در تاریخ     
توفیق برخی از واحدها در استفاده از مزایاي           
قانون فوق به دلیل شرایط کرونا، به پیشنهاد            
مجلس شوراي اسالمی جهت مراجعه              

بدهی سررسید  98تولیدکنندگانی که تا پایان       
ها و مؤسسات اعتباري دارند تا        نشده به بانک  

پایان سال جاري تمدید گردید.

گزارش کارشناسی
تهیه شده  در بخش پژوهش انجمن

تحت 175گزارش کارشناسی شماره        
بررسی کلیات الیحه بودجه سال     «عنوان :     

»با تاکید بر وضعیت بخش صنعت      1400
(ویرایش اول)

هاي کارشناسی شود کلیه گزارشیادآور می
در پایگاه اینترنتی انـجـمـن بـه آدرس           

www.amsiran.com     قــرار دارد و
بـرداري  توانند از آن بهرهاعضاي محترم می

نمایند.



1399آذر ماه 
187شماره 

صنعتو مطبوعات

http://t.me/amsiran: لینک عضویت در کانال تلگرام انجمن مدیران صنایع2

ویکمسال چهل 

www.amsiran.com
   آن دسته از موانع و مشکالتی که در تابسـتـان

به طور قطعی مرتفع شده یا مـورد اصـالح     99
قرار گرفته است

  بیان نظرات و مسائل و مشکالت در خصـوص
تخصیص ارز ترجیحی براي واردات مواد اولیـه  

گـذاري بـر     و همچنین اعمال سیاست قیـمـت  
محصوالت نهایی  

کارآفرین142چاپ ماهنامه شماره 

مورد اظهارنظر تحت عناوین زیـر و    4تهیه 
ارسال به اتاق ایران:

نـویـس دفـاتـر       اظهار نظر درباره طرح پیش-1
خدمات تجاري در خارج از کشور

رفـت از    ها و راهکارهاي بـرون   اهم چالش-2
مشکالت صنایع

اظهارنظر در خصوص طرح توسعه و تولـیـد   -3
زنجیره فوالد  

پیشنهادات در خصوص رفع موانع جـهـش     -4
تولید 

اظهار نظر درباره طرح اصالح قانون بهـبـود   -5
مستمر محیط کسب و کار.

الزم به ذکر است موارد مذکـور در پـایـگـاه         
ــه آدرس               ــن ب ــم ــج ــی ان ــت ــرن ــت ــن ای

www.amsiran.com.قابل دسترسی است

برگزاري جلسات هیات مدیره به صـورت    
مجازي-حضوري 

، دو   1399آذر مـاه    24و 12در تاریخ هاي 
جلسه هیات مدیره در دوره جدید به صـورت    

مجازي تشکیـل شـد. در ایـن           -حضوري 
هـاي  جلسات ضمن ارائه گزارش از فعالـیـت  

انجمن گزارش تحلیلی راجع به الیحه بـودجـه   
ارائه و در مورد جایگاه صـنـعـت    1400سال 

بحث و بررسی به عمل آمد. موضوع مشکالت  
ها در ثـبـت       صنعت و چگونگی ثبت تشکل

ها و مشکالت مربوطه مورد بحث قـرار  شرکت
گرفت و مقرر شد گزارش کارشناسی در ایـن    
زمینه تهیه و  براي حل مشـکـالت ارائـه و        

پیگیري شود. 
شرکت در جلسات کمیسیون بهبود مـحـیـط    -

کسب و کار اتاق تهران (مجازي)
 شرکت در جلسات کمیسیون صنعت و معدن

اتاق تهران (مجازي)
       شرکت در جلسات کمیسیـون حـمـایـت

قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران (مجازي)
     شرکت در جلسات کمیسیون صنایـع اتـاق

حضوري)-ایران (مجازي
ارسال نامه به اعضا و نظرخـواهـی در     

خصوص موضوعات زیر:
   درخواست لیست کاالهاي قابل تهاتر مـیـان

ایران و کشورهاي عراق، عمان و امارات

اخبار کوتاه از انجمن

انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي
برگزاري سه جلسه از جلسات گروه کاري         -

تامین مالی، بانکی و تسهیالت ذیل کارگروه          
هاي تسهیل و رفع موانع تولید در تاریخ             

با حضور نمایندگان   1399/8/20و  1399/7/29
هاي اقتصاد نوین، انصار، تجارت، توسعه        بانک

تعاون، سپه، رفاه، صادرات، کشاورزي، ملت و        
ملی. در این جلسات که سایر نمایندگان             

ربط به صورت آنالین مشارکت      هاي ذي دستگاه
مصوبه 72پرونده بررسی و     50نمودند تعداد   

صادر گردید.
آشنایی با مبانی    «برگزاري وبینار آموزشی      -

: 2018سیستم مدیریت انرژي مبتنی بر استاندارد       
«ISO نفر از کارشناسان   17با حضور   5000

)1399/7/29(واحدهاي صنعتی
ودومین مجمع عمومی انجمن      برگزاري سی -

مدیران صنایع خراسان و شانزدهمین دوره           
در 1399/8/7انتخابات هیات رییسه در تاریخ        

هاي مجتمع ساپکو که در این      محل سالن همایش  
هاي بهداشتی به ویژه     مراسم با رعایت پروتکل    

حفظ فاصله اجتماعی برگزار گردید. ابتدا رییس       
دار و دبیر اجرایی به ترتیب       هیات رییسه، خزانه  

هاي دو سال و    به ارائه گزارش عملکرد فعالیت     
نیم گذشته پرداختند.

-حضور و مشارکت دبیر اجرایی در بیست        -
گوي ووچهارمین جلسه دبیرخانه شوراي گفت      

دولت و بخش خصوصی استان به منظور بررسی        
-هاي ارجاعی از سوي نظام صنفی           موضوع

کشاورزي و منابع طبیعی استان در بحث             
مشکالت ناشی از ممنوعیت پرورش ماهی         «

و رسیدگی به پیشنهاد اعطاي یارانه به        »تیالپیا
منظور دریافت مجوزهاي انرژي براي واحدهاي       

1399/7/28جدیدالتاسیس 
سی و نهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع          -

روزي موانع تولید همزمان با افتتاح مرکز شبانه        
هاي بررسی مشکالت واحدهاي تولیدي      فوریت

گذاري در محل مجتمع       هاي سرمایه  و طرح  
هاي زیر:ساپکو و بررسی موضوع

راه و  -العماره (میراث فرهنگی   هتل شمس -
شهرسازي و راهداري)

زاده، حسین   توکلی-گروه صنعتی بهساز       -
مؤمنی

شرکت حمل و نقل عمادبار (سازمان همیاري -
راهداري)-ها شهرداري

کارتن مشهد (امور مالیاتی)-
تسهیالت رونق تولید (سازمان صمت)-
هاي هماهنگی و برگزاري جلسات کارگروه-

کارشناسی انجمن به صورت آنالین به شرح زیر:
کارگروه ارتقا سالمت کار-
الملل و توسعه صادراتکارگروه تجارت بین-
کارگروه مالی و مالیاتی-
کارگروه روابط کار و تامین اجتماعی-

اخبار شعب

قابل توجه اعضاي محترم تهران
در اسرع وقت نسبت به ارسال یک قطعه         لطفاً

رنگی جهت صدور کارت عضویت      3*4عکس  
جدید به انجمن اقدام فرمایید.
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صنعت

اعضاي جدید انجمن مدیران صنایع
تعداد دیگري از مدیران واحدهاي تولیدي و صنعتی کشور به شرح زیر بـه    

شان را گرامی داشتـه و    پیوستند. مقدم جمع خانواده انجمن مدیران صنایع
فشاریم.شان را به گرمی میدست همکاري

سال چهل ویکم

مهندس حسن قاسمیان مقدم
مدیرعامل شرکت  
کاال کودك توس

(شعبه خراسان رضوي)
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مهندس محمد بهادر
مدیرعامل شرکت 

غذایی شکوه نور خراسانصنایع
(شعبه خراسان رضوي)

مهندس غالمرضا حکیمی
مدیرعامل شرکت  

آکپا ایران کیش
(شعبه آذربایجان شرقی)

مهندس محمد حسین پور
رییس هیات مدیره شرکت 

هاي نسوز تبریزفرآورده
(شعبه آذربایجان شرقی)

مهندس مسعود محجل امامی
مدیرعامل شرکت  

گري سهند آذرینصنایع ریخته
(شعبه آذربایجان شرقی)

فرشید معیر
مدیرعامل شرکت  

صنایع الکتریکی ناسیونال ایران
(انجمن مدیران صنایع)

مظفر فتح الهی
مدیر واحد
پک لوازم

(انجمن مدیران صنایع)

مهندس محمدعلی دشتی
مدیرعامل شرکت  
رهاورد صنعت اترك

(انجمن مدیران صنایع)

رییس کل بانک مرکزي توضیحاتی را درباره 
روند نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدي اقتصاد 

کالن ارائه کرد.

دکتر همتی در یادداشتی اینستاگرامی اعالم کرد:       
قطب نماي سیاستگذاري بانک مرکزي حول         
کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادي کشور           
است. در این راستا، نرخ ارز بعنوان یک متغیر           

کلیدي اقتصاد کالن نقشی مهمی بعهده دارد.
سیاست بانک مرکزي بر این استوار است که،          
نرخ ارز بایستی با توجه به شرایط اقتصاد کالن          
کشور، ازجمله روند ارزش صادرات نفتی و          
غیرنفتی، تراز خارجی و جلوگیري از هدررفت        

منابع ارزي کشور سامان گیرد.
مقاومت در مقابل کاهش نرخ ارز از سوي            

توان درك کرد.    کسانی که ارز دارند، را می       

همتی مطرح کرد؛
در مجمع تشخیص مصلحت تمدید شدCFTمهلت بررسی لوایح پالرمو و

ولی، عوامل بنیادي بازار شرایط خود را در هر           
صورت تحمیل خواهد کرد. در همین راستا،          
تامل واردکنندگان براي خرید ارز در سامانه نیما        

قابل درك است.نیز
بانک مرکزي با توجه به همه این عوامل، و با             
تکیه بر قدرت بازارسازي خود، مسیر حرکت          
نرخ ارز را رصد کرده و بر اساس مجموعه             
اهداف سیاستگذاري خود، منابع و ابزارهاي در        

کند.دسترس، آن را مدیریت می
بنا به درخواست دولت و تأئید مقام معظم رهبري      

در مجمع  CFTمهلت بررسی لوایح پالرمو و       
محترم تشخیص مصلحت نظام تمدید شده است.       
توجه داشته باشیم، عدم تعیین تکلیف               

FATFها مانعی براي   تواند در نبود تحریم    می
سیستم بانکی کشور در انجام مبادالت بانکی          

المللی باشد.بین

در پی نامه اعتراضی رئیس اتاق ایران به دکتر             
جهانگیري  در خصوص غیر عملی بودن بخشنامه         
بانک مرکزي مبنی بر مهلت ارائه اسناد حمل و            
ترخیص از زمان صدور حوالجات ارزي( تأمین         
ارز) و تأکید معاون اول رییس جمهور به رییس           

قانون بهبود  3و  2کل مرکزي به رعایت مواد        
مستمر محیط کسب و کار در صدور بخشنامه ها و       
دستورالعمل ها حوزه بانکی و ارزي، ضمن کان لم 

بخشنامه مربوطه  1،5،6،8یکن نمودن بندهاي      
مهلت هاي مقرر در خصوص ورود کاال ابالغ           

گردید.
به 99/ 8/ 28هاي عمومی منتهی به مورخ پیرو نامه

رئیس 99/  9/  12وسیله مستند به نامه مورخ       این
جمهور متضمن دستور    دفتر معاون اول رئیس     

99/  9/  25جمهور و نامه مورخ     معاون اول رئیس  
وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن کان لم           

نامه عمومی  8و  6،  5،  1یکن تلقی کردن بندهاي     
هاي مقرر درخصوص ورود کاال     فوق الذکر، مهلت  

شود:به شرح زیر ابالغ می
مهلت ورود کاالهاي اساسی و ضروري          -1

هزار ریال به 42مشمول دریافت ارز رسمی (معادل 
ازاي هر دالر)، از تاریخ صدور حواله ارزي تا            

ماه تعیین  ترخیص کاال به مدت حداکثر سه         
مهلت ورود ماشین آالت و تجهیزات      -2شود.  می

خطوط تولید که نیاز به طول دوره ساخت دارند،          
مشروط به تایید طول دوره ساخت توسط معاونت        
امور صنایع یا رئیس مرکز ساخت داخل،              

سازي و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و        ماشین
ماه از زمان تامین ارز تا         18تجارت حداکثر    

مهلت ورود سایر   -3شود.  ترخیص کاال تعیین می   
اي و  کاالها اعم از مواد اولیه تولید کاالهاي واسطه   

قطعات خطوط تولید دارو و تجهیزات پزشکی از         
زمان تامین ارز تا ترخیص کاال براي واحدهاي           

ماه و براي واحدهاي تولیدي      6تجاري حداکثر   
مهلت ورود کاال   -4شود.  ماه تعیین می  8حداکثر  

هاي ارزي قبل از ابالغ این نامه عمومی   براي حواله
در صورت عدم ارائه اسناد حمل تا تاریخ مذکور،         

هاي قانونی در این نامه      حداکثر به اندازه مهلت    
هاي شود، و براي آن دسته از حواله        محدود می 

ارزي صادره که تا پایان مهلت ترخیص کاال و            
هاي ارائه پروانه گمرکی، زمان کمتري از مهلت        

فوق الذکر باقی مانده است، آن بانک مکلف است         
ضمن ابالغ موضوع به واردکننده و متعاقبا اخذ           
تعهد از وي جهت ترخیص کاال در مهلت باقی            
مانده نسبت به پیگیري موضوع اقدامات الزم را به         

.عمل آورند

اصالح ابالغیه بانک مرکزي پس از 
واکنش اتاق بازرگانی
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صنعتو مطبوعات
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سال چهل ویکم

خبرنامه صنعت و مطبوعات
نشریه داخلی انجمن مدیران صنایع

طرح و اجرا: عالیه هدایتی
روي نشانی: خیابان استاد مطهري، روبه

، 264خیابان میرعماد، شماره 
طبقات سوم و چهارم

88825385و 88304070هاي: تلفن

-یکی از ابزارهاي نوین تامین مالی براي بنگاه        
هاي صنعتی و معدنی وزارت صنعت، معدن و         
تجارت گواهی اعتبار مولد (گام) است که در          
پنجم آذر ماه به منظور تسریع در روند اجرایی          
طرح و انتشار اوراق گام، از بانک مرکزي             
خواسته شد با توجه به اهمیت تامین مالی،            
ضمن بررسی موارد زیر نسبت به اصالح            

نامه جاري درجهت رسیدن    دستورالعمل و شیوه  
تر به اهداف طرح اقدام نماید. هرچه سریع

درصد سقف اعتباري   70افزایش محدودیت   -1
90) دستورالعمل ابالغی به     4هر بنگاه در ماده (    

شوراي پول و   99/7/29درصد (مصوب مورخ    
اعتبار)

ضرورت تعریف دقیق و شفاف ساز و کار و    -2
فرایند ارتباط بین شعب بانک، کارگزاران،          
شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و         
تسویه وجوه و فرابورس ایران و ارتباط سامانه         
هاي مرتبط براي عملیاتی شدن نقدشوندگی         

اوراق در بازار سرمایه
لزوم ابالغ فرمت قرارداد یکنواخت و          -3

متحدالشکل مرتبط با اوراق گام توسط بانک          
مرکزي

هايضرورت عملیاتی شدن زیرساخت      -4
ها و تعریف محصول در       فزاري در بانک   انرم

هاي بانکیسامانه
) 1رفع محدودیت اشاره شده در تبصره (        -5

65دستورالعمل ابالغی مبنی بر سقف       10ماده  
هاي درصدي صدور اوراق گام براي بنگاه          

کوچک و متوسط و واگذاري این تصمیمات به        
بانک هاي عامل  

تشویق مشتریان توسط بانک ها براي استفاده    -6
ترکیبی از منابع تسهیالتی و اعتباري (تسهیالت        
و اوراق گام) مخصوصاً براي متقاضیان ارقام         

باال در تسهیالت سرمایه در گردش
-فراهم کردن زمینه خرید تجهیزات و ماشین    -7

آالت به پشتوانه انتشار اوراق گام (در سررسید         
ماهه)12حداکثر 

امکان ثبت درخواست متقاضیان اوراق گام       -8
از طریق سامانه بهین یاب و برقراري ارتباط این         

سامانه با سامانه گام.

گواهی اعتبار مولد  (گام)

عضویت در اتاق هاي
مشترك اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزي ایران
بنا بر اعالم اتاق  ایران از این پس متقاضیان              

35هاي ت مشترك مختلف (      عضویت در اتاق   
اتاق مشترك) در داخل و یا خارج از کشور،             
بدون نیاز به مراجعه حضوري و صرفاً از طریق           

هاي مشترك که    سامانه یکپارچه عضویت اتاق     
اینترنتی:توانند به آدرس اندازي شده است میراه

h p://escs.chambertrust.ir/Login.aspx
نام و عضویت    نسبت به تکمیل فرایند ثبت      

اقدام نمایند.

شنبه ها-کمیته مشکالت صنعت 
1399اسفند 1399بهمن 1399دي 

99/10/1399/11/1199/12/2
99/10/2799/11/2599/12/16

یکشنبه ها-کمیته مالیات ها 
1399اسفند 1399بهمن 1399دي 

------99/11/599/12/3

99/10/1499/11/1999/12/17

دوشنبه ها–کمیته بازرگانی و امور گمرکی 
1399اسفند 1399بهمن 1399دي 

99/10/1599/11/1399/12/11
99/10/2999/11/2799/12/25

سه شنبه ها–کمیته کار و تامین اجتماعی 
1399اسفند 1399بهمن 1399دي 

99/10/1699/11/1499/12/12
99/10/3099/11/2899/12/26

چهارشنبه ها–کمیته پولی و بانکی 
1399اسفند 1399بهمن 1399دي 

99/10/1099/11/899/12/13

99/10/2499/11/2999/12/27

1399هاي انجمن مدیران صنایع زمستان جدول زمان بندي برنامه کمیته


