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پذیرش هزینه ناشی از تنزیل
اوراق بهادار اسالمی

به عنوان 1397براي کل سال 
هاي قابل قبول مالیاتیهزینه

4صفحه 

مند هاي اقتصادي بهرهآمار بنگاه
1شده از مزایاي اصالح تبصره 

مکرر قانون صدور چک5ماده 
4صفحه 

نظرخواهی از اعضاي انجمن
در مورد تعریف و فهرست مواد خام 

و نیمه خام
3صفحه 

جلسات هیات مدیره
انجمن مدیران صنایع

جلسه هیات مدیره انجمن مدیران صنایع در           
به صورت  1400/2/20روز دوشنبه    16ساعت  

برخط تشکیل گردید.–حضوري 
هاي انجمن در   در این جلسه گزارشی از فعالیت      

و اقدامات  1400هاي سال   و برنامه 1399سال  
-در زمینه 1400/2/20انجام شده از فروردین تا      

هاي ذیل : 
گزارش کارشناسی با عناوین:3تهیه 

انتظارات بخش صنعت از رییس جمهور منتخب       -
)179(گزارش شماره 

تولید، «پیشنهادهایی در مورد شعار سال:          -
)180(گزارش شماره »هاها و پشتیبانیزداییمانع

هاي بررسی اجمالی جداول کالن و تبصره         -
با تاکید بر بخش تولید     1400قانون بودجه سال    

)181(گزارش شماره و صنعت 
ربط و  رسانی به اعضا و مراجع ذي        و اطالع 

نظر پیرامون موضوعات مورد درخواست       اعالم
وزارت صمت و اتاق ایران

هاي شرکت در جلسات و برگزاري کمیته        -
برخط ارائه و   –کارشناسی به صورت حضوري     

انجمن بحث و   1400هاي سال   در مورد برنامه  
نظر شد و موضوع برگزاري مجمع عمومی        تبادل
با هماهنگی اتاق ایران مورد توافق قرار گرفت.انجمن

اي یک  اند در هر جامعه   نکوداشت کسانی که براي خوشبختی شهروندان از جان و مال دریغ نکرده            
نشانه از پاسداشت خوبی هاست.

محسن خلیلی مؤسس شرکت بوتان و رییس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع که حاال در آستانه                  
هفتمین دهه فعالیت خود قرار دارد از مردان دلسوز به این مرز و بوم است که نام نیکی دارد.

ترین اقدام براي نکوداشت این صنعتگر قدیمی تندیس وي از سوي وزارت تعاون، کار و                  در تازه 
رفاه اجتماعی به برگزیدگان سیزدهمین جشنواره کارآفرینان داده شد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در متنی که به همین مناسبت براي مهندس خلیلی نوشته تاکید                   
ها از سوي شما باید سرمشق       کرده است: تداوم مجاهدت در توسعه کارآفرینی و تحمل سختی            

جوانان ایرانی براي پویایی اقتصاد ایران باشد.
کند و به   از این اقدام ارزنده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقدیر می             انجمن مدیران صنایع    

گوید.ریاست محترم انجمن مدیران صنایع نیز خسته نباشید می

کار ارزشمند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در نکوداشت 
مهندس محسن خلیلی رییس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع

نیازهاي هوشمندسازي  نظر به اینکه یکی از پیش      
-بندي دقیق فعالیت  ، شناسایی و طبقه   نظام مالیاتی 

باشد و از سوي دیگر      هاي اقتصادي موجود می    
بندي موجود نظیر آیسیک داراي       هاي طبقه نظام

باشند که  محتوایی می برخی ایرادات ساختاري و   
هاي ها را در سامانه   کارگیري آن این امر قابلیت به   

کند، بنابراین سازمان   مختلف با مشکل مواجه می     
بندي امور مالیاتی کشور موضوع شناسایی و طبقه       

هاي اقتصادي در نظام مالیاتی     و کدگذاري فعالیت  
را در دستور کار خود قرار داد، به نحوي که              

هاي اقتصادي در سه      بندي فعالیت ضمن طبقه 
بخش تولید، بازرگانی و خدماتی به هر فعالیت          
اقتصادي یک شناسه یکتا (اینتاکد) اختصاص داده       
شده است. بدیهی است کدگذاري انجام شده          

باشد و صرفا در    مختص سازمان مالیاتی کشور می    

توضیحات سازمان امور مالیاتی در پاسخ به نامه اتاق تهران در خصوص 
ابهامات مطرح شده در مورد ماهیت اینتاکد:

کار گرفته  هاي مربوط به این سازمان به       سامانه
خواهد شد.

هاي سیستم شناسایی    ترین ویژگی همچنین مهم 
باشد:کدگذاري فوق به شرح زیر میو
هایی هاي کدگذاري شده شامل فعالیت    فعالیت•

است که در نظام مالیاتی شناخته شده است و           
ها وجود ندارد.بنابراین ابهامی در مورد آن

هاي جدید، امکان   در صورت شناسایی فعالیت   •
باشد.ها فراهم میافزودن آن به فهرست فعالیت

بندي و  هاي بازرگانی طبقه   در مورد فعالیت   •
وارداتی -کدگذاري بر اساس تولید داخل         

-صورت پذیرفته است که امکان اتخاذ سیاست      
هاي حمایتی را فراهم مینماید.

) کدهاي  Mappingامکان تطبیق و اتصال (     •
طراحی شده با کدهاي آیسیک وجود دارد.
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اخبار شعب
جرایی انجمن هاي افعالیت

1400در اردیبهشت ماه 
برگزاري دو جلسه داخلی جهت هماهنگی و       –1

بررسی فرایند برگزاري مجمع عمومی ساالنه         
با حضور  1400خرداد ماه    24انجمن براي    

ها از نظر    همکاران و چگونگی نحوه برنامه       
هاي حضوري و یا برخط(آنالین)گردهمایی

در برگزاري کمیته بانکی و بازار سرمایه         –2
1400/2/27صبح روز دوشنبه مورخ     10ساعت  

با حضور آقاي سالمی نماینده چابهار در             
گذاري و مدیرعامل شرکت       هلدینگ سرمایه  

سبدگردان آسمان براي مدیریت دارایی و سرمایه       
گذاري، نماینده سازمان بورس کاال و نمایندگان        
ایران خودرو در زمینه سرمایه گذاري و اوراق          

بهادار و همچنین دبیرکل، مدیر اجرایی و             
کارشناسان امور مالی آقایان: پناهی و صادقی، به        
منظور ایجاد لینک ارتباطی بین متقاضیان سرمایه        
گذاري و شرکت هاي سرمایه گذاري براي            
استفاده از پتانسیل هاي یکدیگر از طریق پلتفرمی        
که ساز و کارش باید مشخص گردد. این اقدام           
می تواند موجب اطمینان خاطر اعضاي انجمن         

براي تامین منابع مالی مورد نیازشان شود.
مشارکت مدیر اجرایی انجمن در مراسم        –3

رونمایی از مجموعه تنقیح قوانین و مقررات           
تامین اجتماعی در سالن کنفرانس سازمان تامین        
اجتماعی که با حضور رییس مؤسسه پژوهشی         
آقاي دکتر ساالري و نمایندگان تشکل هاي           
بخش خصوصی برگزار شد. این مجموعه به           
منظور رفع موارد متعارض و تکراري در بخشنامه        
ها و جلوگیري از تکثر برداشت از آن ها در              
جهت رعایت حقوق جامعه هدف توسط            

جلسه انجام گرفته   1485کارگروهی با بیش از      
است.

انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي
برگزاري جلسه هیات رییسه روز چهارشـنـبـه    -

، دستور جـلـسـه گـزارش         1400/1/18مورخ 
نـظـر در     هاي دبیرخانه و تبـادل عملکرد فعالیت

ها و مـانـع   تولید، پشتیبانی« خصوص شعار سال 
و دریافت پیشنهادات هیات ریـیـسـه    »  هازدایی

-جهت ارائه به استانداري خراسان، شوراي گفت
وگوي دولت و بخش خصوصی استان و انجمـن  

مدیران صنایع تهران.
برگزاري اولین و دومین جلسه کارگروه تامیـن  -

مالی، بانکی و تسهیالت ذیل کارگروه  تسهیل و   
1400/1/31و 24هاي  رفع موانع تولید در تاریخ
هاي آینده، اقـتـصـاد      با حضور نمایندگان بانک

نوین، تجارت، سپه، شهر، صادرات، کشاورزي و 
ملی.

برگزاري دوره آموزشی به صورت آنالین کـه  -
مصوبـه صـادر     32پرونده بررسی و 23تعداد  

ربـط  هـاي ذي   شده از نمایندگان سایر دستگـاه 
مشارکت نمودند.

مدیریت موج چهارم «برگزاري وبینار آموزشی -
به همت کارگروه ارتقا سـالمـت کـار      »کرونا

نفـر از مـدیـران و          26انجمن و با مشارکت 
.1400/2/1کارشناسان ذي ربط در تاریخ 

وگـوي  دومین جلسه دبیرخانه شوراي گـفـت    -
دولت و بخش خصوصی استان بـا مشـارکـت      

زاده در تـاریـخ      آقایان: شـامـل و رحـیـم           
)  به منظور بررسی پیـشـنـهـادات      1400/1/23( 

انجمن به منظور پیگیري حضـور نـمـایـنـده          
کارفرمایان در ترکیب اعضا کمیسیون نظارت بـر  
درمان سازمان تامین اجتماعی و همچنین موضوع 

هاي مستقیم .مالیات281ماده 
الملـلـی    جلسه آنالین با مدیران مؤسسه بین-

نـظـر در     بنیان پلکان به منظور تـبـادل    دانش
هاي مشترك با مجـمـوعـه    خصوص همکاري
.1400/1/23مذکور در تاریخ 

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به -
ریاست معاون هماهنگی امـور اقـتـصـادي         
استانداري استان و طرح و بررسـی مشـکـل      
شرکت زنیط و همچنین شهرداري نیشابور در   

.1400/1/31تاریخ 
برگزاري اولین جلسه کمیسیون مـعـدن و       -

صنایع معدنی اتاق بـازرگـانـی در تـاریـخ          
1400/2/2.

مشارکت هیات رییسه و کارشـنـاسـان در      -
جلسات کارگروه مالیات، گمرك و تـامـیـن      
اجتماعی به مسوولیت اتاق بازرگانی مشهد در 

کـه در ایـن       1400/1/31و 17هاي تاریخ
6پرونده در حوزه مالیـاتـی و       11جلسات 

پرونده در حوزه تامین اجتماعی طرح و مـورد  
بررسی قرار گرفت.

عشري در هشتادویکمین مشارکت دکتر اثنی-
وگوي دولت و بـخـش       جلسه شوراي گفت

خصوصی استان به ریاست استاندار خراسان به 
.1400/1/26صورت آنالین در تاریخ 

هماهنگی و برگزاري جلسـات کـارگـروه      -
-الملل و توسعه صادرات در تاریختجارت بین

و 1400/2/4فروردین ماه و     28و 21هاي 
کارگروه آب  و محیط زیسـت در تـاریـخ        

1400/1/22.

:خوانیددر این شماره می
به صنعتگر حق انتخاب بدهید-
هاي الي حرفهاي عریان اقتصادي در البهواقعیت-

کاندیداها
زدایی از تولیدمسیرهاي دولتی براي مانع-
تولید، «1400پیشنهادهایی در راستاي شعار سال -

»هاها و مانع زداییپشتیبانی
هم با نامش سکه می زنند1400دالر؛ در سال -

درصدي تجارت ایران به چین 22وابستگی 
کمونیست

در راه است1400ابرتورم -

شماره جدید مجله کارآفرین منتشر شد
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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 محمدنادر نوبهار
هیات  مدیرعامل و نایب رییس 

مدیره شرکت روغن موتور آسیا
(شعبه خراسان رضوي)
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مسعود ایمانی
مدیرعامل شرکت
لیمون چینی آراد

(شعبه خراسان رضوي)

جهانگیر باقري
هیات  مدیرعامل و نایب رییس 

مدیره شرکت پشم شیشه ایران
(شعبه فارس)

دکتر حمیدرضا نعمتی شیخ احمدلو
نایب رییس هیات مدیره 
شرکت ستاره یخی آسیا

(شعبه فارس)

محمد شهریار
مدیر منابع انسانی شرکت 

پاالیش نفت شیراز
(شعبه فارس)

مهندس ابراهیم زمانی
مدیرعامل و نایب رییس هیات  

کاري فرزا سازمدیره شرکت مقاطعه
(شعبه فارس)

علی باقري
مدیرعامل شرکت پارسیان 

لیفتراك لوتوس ماشین
(شعبه فارس)

احسان روحانی راد
رییس هیات مدیره شرکت

راد مرغ صادراتی سالم و لذیذ
(شعبه فارس)

نظرخواهی از اعضاي انجمن
در مورد تعریف و فهرست مواد خام 

و نیمه خام
قانون بودجه سال   6بر اساس جزء ث تبصره      

درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی      1400
غیرفلزي، محصوالت نفتی، گازي و      -فلزي  

خام در تمام   پتروشیمی به صورت خام و نیمه     
شود. تعریف و   نقاط کشور مشمول مالیات می    
خام مذکور به    فهرست مواد خام و نیمه       

هاي امور اقتصادي   پیشنهاد مشترك وزارتخانه  
و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق           
بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزي ایران        

شود و ظرف مدت سه ماه پس از           تهیه می 
تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران        

الذکر رسد. بر همین اساس کارگروه فوق      می
در نظر دارد نسبت به تعیین فهرست و              

خام اشاره شده در    مصادیق مواد خام و نیمه     
قانون بودجه اقدام نماید. با عنایت به حضور         
نماینده انجمن در جلسات این کارگروه،          
خواهشمند است فهرست پیشنهادي خود از        
این مواد را که درآمد حاصل از صادرات           

باید مشمول مالیات گردد بر اساس کد         می  
H.S جهت ارائه و طرح در کارگروه به انجمن

ارسال نمایید.

اولین جلسه کمیته 
مشکالت صنعت برگزار شد

هاي کارشناسی انجمن در اولین جلسه کمیته
با کمیته مشکالت صنـعـت در     1400سال 

1400/2/4صبح روز شنبه مورخ 10ساعت 
به صورت حضوري آغاز به کـار نـمـود.       
موضوع هاي مطرح شده در اولین جـلـسـه    

عبارت بودند از:
بررسی تحریم و تاثیر آن بر بازار صادرات –

و ایجاد محدودیت در بـازارهـاي هـدف        
صادراتی

دستورالعمل هاي مختلف صادره تـوسـط   –
بانک مرکزي براي رفع تـعـهـدات ارزي       

مطالبـات مـعـوق در بـخـش بـرق              –
تعیین چارچوب مربوط به نحوه فعالـیـت   –

کمیته و انتخاب اپلیکیشن منـاسـب بـراي      
برگزاري جلسات غیرحضوري

هاي پژوهشیفعالیت
1400انجمن در اردیبهشت ماه 

نظرخواهی از اعضاي انجمن در خصـوص  -
اعالم نظر در مورد تعیین فهرست و مصادیـق  

مواد خام و نیمه خام
نظرخواهی از اعضاي انجمن در خصـوص  -
هـاي  و ارسال پـاسـخ    »سامانه چک صیاد«

واصله به کمیسیون اتاق ایران
در پی نظرخواهی اتاق ایـران در وزارت        
صنعت، معدن و تجارت از انـجـمـن در          

، گزارش شـمـاره   1400خصوص شعار سال 
به معاونت تشکل هاي اتـاق ایـران و       180

همچنین معاونت طرح و برنامه در امور تشکل 
هاي صنعتی و معدنی وزارت صنعت، معدن و 

تجارت ارسال شد.

ها و ارسال نامه به  معاونت استان
هاي اتاق ایران  در خصوص  تشکل

ها و معیارهاي انتخاب شاخص
صادرکنندگان نمونه

با سالم و احترام
/ص مورخ  1043/14بازگشت به نامه شماره       

در مورد اصالح شاخصها و        12/02/1400
معیارهاي انتخاب صادرکنندگان نمونه، در         

درآمد ارزي  »خصوص معیار ارزیابی عمومی      
بهتر است شاخصی نیز     :«حاصل از صادرات  

بر اساس میزان وزنی صادرات تعریف گردد         
چرا که نرخ پایه در اظهارنامه گمرکی طی            
سالیان گذشته تغییرات زیادي داشته است و با         
کاهش ارزش دالر توسط گمرك، علی رغم          
رشد وزنی صادرات، ارزش دالري آن رشدي        

نداشته است.



1400اردیبهشت ماه 
191شماره 

صنعتو مطبوعات

عضو گرامی، با پرداخت به موقع حق عضویت در تحقق اهداف انجمن خودتان مشارکت فرمایید4

www.amsiran.com

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
88839641فاکس: 

قابل توجه اعضاي محترم تهران
در اسرع وقت نسبت به ارسال یـک قـطـعـه       لطفاً

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

هاي کارشناسیگزارش
تهیه شده  در بخش پژوهش انجمن

:تحت عنوان180گزارش کارشناسی شماره 
1400پیشنهاداتی در راستاي شعار سال        «

»هازداییها و مانعتولید، پشتیبانی

:تحت عنوان181گزارش کارشناسی شماره 
هاي  بررسی اجمالی جداول کالن و تبصره     «

با تاکید بر بخش تولید و 1400قانون بودجه 
»صنعت

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

www.amsiran.com     ــرار دارد و ق
بـرداري  توانند از آن بهـره اعضاي محترم می

نمایند.
/ص 14/875اتاق بازرگانی ایران طی نامه شماره       

نامه ستاد تسهیل و رفع موانع       1400/2/6مورخ  
تولید در ارتباط با آمار بنگاه هاي اقتصادي بهره         

مکرر 5ماده  1مند شده از مزایاي اصالح تبصره       
قانون صدور چک را اطالع رسانی نموده است         

237آوري شده از    که بر اساس اطالعات جمع     
مندي واحد مشمول بهره  221درخواست، تعداد   

هـ مورخ  57982/ت  148576نامه شماره   بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ارسال تصویب       -
هیات محترم وزیران درخصوص پذیرش هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسالمی             1399/12/17

مورخ 210/1400/6هاي قابل قبول مالیاتی طی نامه شماره         به عنوان هزینه  1397براي کل سال    
-توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابالغ شد.1400/02/20

نامه هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسالمی اعم از اسناد خزانه اسالمی،             بر اساس این تصویب   -
اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسالمی که توسط دولت متشر شده و تضمین صددرصد                    
بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهاي غیرمعاف                  

ها واگذار شده است، حداکثر معادل سود مورد         هاي پیمانکاري مستقیماً به آن    مالیاتی نظیر فعالیت  
هاي قابل  به عنوان هزینه  1397انتظار عقود مشارکتی مصوب شوراي پول و اعتبار، براي کل سال             

شود.قبول مالیاتی محسوب می

پذیرش هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسالمی
هاي قابل قبول مالیاتیبه عنوان هزینه1397براي کل سال 

نامه و برگشت   عدم صدور گواهی  -5بند  
چک با توجه به طوالنی شدن وضعیت          
قرمز در بسیاري از شهرها و به تبع آن            

هاي تعدادي از صنوف،       توقف فعالیت  
ها و مؤسسات     بانک مرکزي به بانک      

اعتباري ابالغ نماید، در صورت عدم          
هاي موجودي کافی اشخاص براي چک      

صادره با سررسید اول تا بیستم اردیبهشت       
نامه عدم   ، از صدور گواهی      1400ماه   

پرداخت و برگشت چک، اجتناب نمایند.       
محاکم و ضابطین قضایی نیز از صدور و         
اجراي اجراییه در این موارد، در بازه           

زمانی مزبور خودداري کنند.

مصوبات شصت و هفتمین جلسه 5بند 
ستاد ملی مدیریت کرونا

1400/2/11مورخ 

ها و  هاي تشکلشناسایی ظرفیت
اعضایشان در حوزه مسوولیت 

اجتماعی توسط اتاق تهران
اتاق تهران در نظر دارد نسبت به شناسایی 
ظرفیت هاي تشکل ها و  اعضـایشـان در     
حوزه مسئولیت اجتماعی در راستاي ایجـاد  
هم افزایی و استفاده از ظرفیت هاي جمعی 
در مواجهه با موضوعات مرتبط و بحران ها 
و همچنین در اختیار نهادن امکانات اتـاق    
جهت توانمند سازي تشکل ها و اعضایشان 

اقدام کند.
-در این راستا فرم آنالین شناسایی ظرفیت

هاي تشکل ها و اعضـایشـان در حـوزه        
مسئولیت اجتماعی طراحی و بر روي سایت 
اتاق تهران بارگذاري شده است. ترتـیـبـی     
اتخاذ فرمایید تا فرم مذکور، که از طـریـق   

آدرس اینترنتی:
h p://www.tccim.ir/?addr=2w8b41
در دسترس قرار گرفته است، در اسرع وقت 

تکمیل شود.

سازمان خصوصی به استنـاد قـانـون اجـراي         
) قانـون اسـاسـی،       44هاي کلی اصل ( سیاست

مصوبه هیات دولت و سایر قوانین مـربـوطـه،      
نسبت به عرضه سهام قابل واگـذاري بـرخـی      

ها اقدام نموده است.شرکت
مندان جهت مشاهـده جـدول اسـامـی         عالقه

هاي قابل واگذاري به نشانی اینترنتی ذیل شرکت
مراجعه نمایند:

h p://www.amsiran.com/36524/

واگذاري سهام قابل واگذاري 
برخی از شرکت ها توسط
سازمان خصوصی سازي

5ماده 1مند شده از مزایاي اصالح تبصره هاي اقتصادي بهرهآمار بنگاه
مکرر قانون صدور چک

اند  و بانک مرکزي وفق       از قانون مذکور شده   
قانون و دستورالعمل مربوطه اقدام به رفع اثر          

هاي بانکی براي آنان نموده است.محدودیت
براي مشاهده متن کامل خبر به سایت انجمن           

به آدرس زیر مراجعه نمایید: 
h p://www.amsiran.com/36447/


