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احکام کارشناسان مالیاتی انجمن 
به عنوان نماینده کارفرما 

هاي حل اختالفدر هیات
مالیاتی تمدید شد
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سمینار بررسی مسائل و مشکالت 
مالیات بر ارزش افزوده

4صفحه 

هاي کارشناسی آخرین گزارش
انجمن مدیران 1395سال 

3صفحه 

1396سررسیدنامه سال 
انجمن مدیران صنایع

انجمن مدیران صنایع با توجه به تجارب موفق           
هاي گذشته و برگزاري انتخابات هیات مدیره        سال

در نظر دارد به منظور معرفی       96 انجمن در سال    
هاي عضو و تهیه یک هدیه        هرچه بهتر شرکت   

اي مناسب امسال نیز سررسیدنامه     نوروزي، با هزینه  
را تدوین و منتشر کند.1396 سال 

سررسیدنامه در قطع رقعی با جلد گالینگور            
دوخت، صفحات تحریر دو     مرغوب، صحافی ته  

رنگ و گالسه چهار رنگ با کیفیت باال و طراحی           
توانند با  هاي عضو می  گردد و شرکت  ویژه تهیه می  

جلد سررسید لوگوي شرکت    100 سفارش حداقل   
خود را بر روي جلد سررسید حک نموده و آگهی          

شرکت خود را نیز چاپ کنند.
امید است اعضاي محترم با درج آگهی و سفارش          
سررسیدنامه براي مجموعه تحت مدیریت خود،        
انجمن را یاري نموده و در موارد زیر دستور             

مقتضی صادر فرمایند.
ارسال تغییرات اطالعات شرکت (شامل     -1

تلفن، فکس، نوع تولید و...) جهت درج در         
سررسیدنامه

تعداد سررسیدنامه درخواستی-2
مربوط به آگهی مورد تقاضا     CDارسال  -3

.1395آذر ماه 16روز سه شنبه حداکثر تا 
هاي  لطفاً براي کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن       

روابط 88813048 و  88813047 ،  88304070 
عمومی انجمن تماس گرفته شود.

شرکت پالستیک کار-10
شرکت صنعتی شوفاژ کار-11
شرکت کاال کودك توس-12
گري پرلیت آسیاشرکت صنایع ریخته-13
گروه صنعتی بوتان-14
شرکت نوین بافان پرنگ-15
شرکت پتروشیمی نوري-16
شرکت شیرین عسل-17
گروه صنایع غذایی کاله-18

نمونه صادراتی شرکت 18تجلیل از 
مدیران صنایععضو انجمن 

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (تماد)1
شرکت داداش برادر (شونیز)-2
مجتمع صنعتی یزدتایر-3
شرکت ایران خودرو-4
شرکت پاکنام-5
شرکت کشت و صنعت روژین تاك-6
شرکت سپهرالکتریک-7
شرکت تک ماکارون-8
شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا-9

با حضور ریاست محترم جمـهـوري،  1395مهرماه 29که در »سالروز ملی صادرات«در بیستمین 
هاي بازرگانی، تـعـاون و       وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهاد کشاورزي و نمایندگان اتاق

شرکت صادراتی تجلیل به عمل آمد.50اصناف و جمعی از تجار و بازرگانان کشور برگزار شد از 
باشند که انجمن مـدیـران   مینمونه  هاي صادراتیشرکت عضو خانواده انجمن به شرح زیر جزو شرکت18 

صنایع این موفقیت را به مدیران و کارکنان سختکوش آنان تبریک گفته و توفیق روزافزون برایشـان  
آرزومند است.
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هاي شعبه خراسان رضوياهم فعالیت
مشارکت در کارگروه تسهیل و رفع مـوانـع     -

95تولید در مهرماه 
اي با اتاق بازرگانیبرگزاري نشست دوره-
ـیـر       - حضور و مشارکت اعضاي هیات رییسه و دب

ها و مراسـمـی   انجمن خراسان در جلسات، گردهمایی
ها و دوایر دولتی و دستگاه هاي اجرایـی  که در سازمان

برگزار شده است.
95 برگزاري جلسه کارگروه برق و الکترونیک در مهرماه -
رسانی به اعضاي شعبه در خصوص حمایت از اطالع-

ـاق     هاي دانششرکت ـاري ات بنیان و درخواست همک
در توسعـه  R&Dبازرگانی براي برگزاري سمینار نقش 

اقتصاد دانش بنیان.

اهم فعالیت هاي انجمن مدیران صنایع  شعبه اصفهان
ریـزي  انداز و بـرنـامـه   برگزاري سمینار چشم-

اقتصاد ایران
هاي گروه صنعتـی  بازدید مدیران صنعت از شرکت-

مقدم، سارا کاشی، ظریف مصور و پتروشیمی.

2

مهندس رضا جعفري، مدیرعامل شرکت       –3
پارس آیلین مهر  

بگلو، مدیرعامل شرکت   کیوان قاسم مهندس–4
سهند کیوان 

حسنی،مدیرعامل شرکت  میرابوالفضلمهندس–5
هاي نسوز تبریز فرآورده

قائم مقام شرکت   مجربی،  محمدباقريمهندس–6
کاشی تبریز 

مهندس ناصر کسرایی، مدیرعامل شرکت      –7
هاي نوین تبریز سازه

البدل:اعضاي علی
آقاي مهندس ناصر امجد، مدیرعامل شرکت      –1

صنایع پاالیش تکین پترولیوم آذربایجان 
چیان، خانم مهندس فاطمه هریس      –2

مدیرعامل شرکت آذر چاپ.

مجمع عمومی ساالنه انجمن مدیران صنایع شعبه       
با 1395/8/5آذربایجان شرقی روز چهارشنبه مورخ       

حضور دبیرکل و مدیر امور شعب و اعضاي            
انجمن برگزار شد و با سخنرانی دبیرکل انجمن         
و انتخاب هیات رییسه مجمع اجالس رسمیت یافت و          

هاي شعبه و   در ادامه رییس هیات رییسه گزارش فعالیات      
مالی را ارائه کردند که به تایید        دار گزارش   خزانه

رسید.
نفر داوطلبان عضویت در     13سپس هر یک از      

دقیقه به  2انتخابات هیات رییسه شعبه به مدت        
گیري به عمل آمد     معرفی خود پرداختند و راي     

که هیات رییسه جدید شعبه به شرح زیر براي           
سال انتخاب شدند:2مدت 

اعضاي اصلی آقایان:
زاده، مدیرعامل شرکت   دکتر سیدباقر شریف  –1

هواسان 
نسب، مدیرعامل شرکت   مهندس محسن صدقی  –2

اطلس پود 

مجمع عمومی ساالنه و انتخابات هیات رییسه
انجمن مدیران صنایع شعبه آذربایجان شرقی برگزار شد

کمیته کار و تامین اجتماعی
در انجمن برگزار شد

در مهرماه سال جاري کمیته کار و تـامـیـن    
اجتماعی با حضور آقایان:

خواه از شرکت سیمکوعباس حسنی-
محمد نجفی از شرکت پارس ام سی اس-
مسعود فارسی از شرکت بوتان (گاز)-
پور از کارخانجات نورد و پروفیل ساوهمحمد نصرت-

انوشیروان سوره از شرکت بلور نوري تاره ، 
ـازي     ـاغـذس سرکار فاطمه موسی پور از شرکت ک

کارشناس انجمن مرتضی رجبی کاوه و جناب آقاي 
مدیران صنایع برگزار و در خصوص موادي از قانون 

ـاي  73 کار، ماده  قانون برنامه پنجم توسعه، قرارداده
کار به ویژه قرارداد کار موقت و همچنین الیـحـه     
اصالح قانون کار بحث و تبادل نـظـر شـد و          
پیشنهادات و نظرات اصالحی اعضاي کمیته که کتباً 
به انجمن ارسال شده بود مورد بررسی قرار گرفت و 

نتایج به سازمان تامین اجتماعی منعکس گردید.

اخبار شعب
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اعضاي جدید انجمن مدیران صنایع

به جمع اعضاي انجمن مدیـران صـنـایـع        1395تعداد دیگري از مدیران واحدهاي تولیدي و صنعتی کشور به شرح زیر در سال 
فشاریم.شان را به گرمی میشان را گرامی داشته و دست همکاريپیوستند. مقدم

علیرضا پرتوي
مدیر عامل شرکت 
تولیدي آرد سفید 
)نیشابور (دفتر نیشابور

مهندس علیرضا بستانیان
مدیر عامل 

شرکت سیمان فارس  
(شعبه فارس)

بهنام اطیابی
مدیر عامل 

شرکت شیراز پالست ارم 
(شعبه فارس)

سیدمحمد داودي مقدم
مدیر کارخانجات  ریسندگی 
و بافندگی و پوشاك جامعه

(شعبه خراسان رضوي)

مهندس سیدهاشم فاطمی
مدیرعامل شرکت
آریا گراپ پارت

)(شعبه خراسان رضوي

مهندس اسماعیل کیاور
مدیرعامل و عضو هیات 
مدیره شرکت آذر قالب 
(انجمن مدیران صنایع)

سیدحمیدرضا مدائنی
مدیر شرکت 

گروه صنعتی سپاهان
(شعبه اصفهان)

دشتیاحمد جاللی خرم
مدیر عامل و رئیس هیات 
مدیره شرکت سهند ریل 

(شعبه اصفهان)سپاهان 

پورمهندس آیدین ناجی
مدیرعامل شرکت
بلبرینگ ایران

(شعبه آذربایجان شرقی)

زادهعابدینفرهودمهندس
مدیر تولید شرکت 

بلبرینگ ایران
(شعبه آذربایجان شرقی)

هلیا ولیزاده
مدیر سیستم شرکت 

اطلس پود
(شعبه آذربایجان شرقی)

اکبر جعفر آباديعلی
مدیر عامل شرکت صنایع 

رنگسازي پارس مهام
(شعبه سمنان)

اظهارنظر در مورد الیحه اصالح قانون کار-133 گزارش 
ـاعـی در       -134 گزارش ـتـم اهم  مشکالت تامین اج

1395 سال 
بررسی وضعیت اقتصاد ایران در نیـمـه   -135 گزارش

از منظر برخی از متغیرهاي اقتصاد 1404 سند چشم انداز 
کالن و با رویکرد بخش صنعت اقتصادي

اهم مواد اصالحی طی قانـون اصـالح     -136 گزارش 
نسبت بـه  1394 هاي مستقیم مصوب اسفند قانون مالیات

ـایسـه   1366 قانون مصوب سال  ـق اي به همراه جداول م
هاي مصوب.نامهقوانین مربوطه و آیین

ـنـی   انجمن مدیران صنایع در راستاي دستیابی به اهداف پیش بی
مختلف و مرتبط با هايطور مستمر در زمینهشده در اساسنامه، به

گیري از کارشناسان مجـرب و    صنعت و اقتصاد کشور با بهره
نماید.هایی را تهیه میکارآزموده گزارش

به شرح زیر اسـت کـه     1395 هاي تهیه شده در سال گزارش
تواننـد  ها میاعضاي محترم براي در اختیار داشتن هر کدام از آن

تماس بگیرند و یا 88813048 با روابط عمومی انجمن به شماره 
براي مشاهده به وب سایت اینترنتی انـجـمـن بـه آدرس           

www.amsiran.com  .مراجعه فرمایند

انتظارات بخش خصوصی از مجلس دهم  -126 گزارش 

اثرات اجرایی برجام-127 گزارش 

مروري بر چگونگی حضور صنـدوق  -128گزارش 
گذاري صنایع کوچک در پیـشـبـرد    سرمایهضمانت 
هاي اقتصاد مقاومتیسیاست

ـنـعـت در            -129 گزارش  مروري بـر مشـکـالت ص
پسا تحریم

اظهارنظر درباره الیحه ایجاد هفـت  -130گزارش 
منطقه ویژه اقتصادي12منطقه آزاد تجاري و 

درباره الیحه برنامه ششم توسعـه و    -131 گزارش 
پیشنهادات

وضعیت طرح ها و لوایح مرتبط با صنعت و -132 گزارش 
اقتصاد که در دستور کار مجلس دهم قرار دارد

انجمن مدیران1395کارشناسی سال هايآخرین گزارش
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حسین محمدحسن کرفسی، ابراهیم حقدان، امیر کیارشی،       
پناه، کیومرث سوادکوهی و داود عزیزمقدم      رضوان

را از آبان ماه سال جاري به مدت یک سال دیگر تمدید              
هاي عضو انجمن که در رابطه      نموده است. لذا کلیه شرکت    

باید از  میبا عملکرد مالیاتی خود مشکل داشته و یا             
وفصل هاي حل اختالف مالیاتی حل      طریق هیات 

وجود کارشناسان مالیاتی انجمن خود     توانند از   شود می 
مند شوند.حل اختالف بهرههاي در هیات

براي کسب اطالعات بیشتر با مدیر اجرایی انجمن تماس          
حاصل نمایید.

همانگونه که اعضاي انجمن مستحضرند، انجمن       
اقدام به تشکیل هسته کارشناسی      1392از سال   

مالیاتی نمود و با استفاده از تجربیات و دانش            
کارشناسان بازنشسته سازمان امور مالیاتی و           

هاي معرفی آنان به عنوان نماینده کارفرما در هیات    
244ماده  3حل اختالف مالیاتی (اجراي بند         

هاي مستقیم مصوب اسفند ماه         قانون مالیات  
اي را براي حل مسائل و       ) خدمات ارزنده  1366

هاي عضو ارائه نمود.مشکالت مالیاتی شرکت
سازمان امور مالیاتی کشور احکام کارشناسان         
مالیاتی انجمن، آقایان: سیدعلیرضا سجادي،          

احکام کارشناسان مالیاتی انجمن به عنوان نماینده کارفرما 
هاي حل اختالف مالیاتی تمدید شددر هیات

1395هاي پاییزنامه سمینارها و گردهمایی
ساعت سخنرانشرح برنامهعنوان

روز برگزاريبرگزاري

روزهسمینار نیم
بررسی مسائل و مشکالت

امور گمرکی و بازرگانی
آقاي بهنیا کارشناس امور گمرکی

شنبه سه
95/8/25

15-13

10-95/9/212شنبه سهاعضاي انجمن و کارشناسانکمیته مشکالت صنعتکمیته

سمینار 
بررسی مسائل و مشکالت اجراي قانون 

مالیات بر ارزش افزوده
جناب آقاي طاري بخش، معاون اسبق 
مالیات بر ارزش افزوده و مشاور عالی 

سازمان امور مالیاتی کشور

یکشنبه  
95/9/14

17-15

روزهسمینار نیم
بررسی مسائل و مشکالت

اجراي قانون کار

جناب آقاي رجبی، کارشناس روابط کار

و مدیرکل اسبق دفتر تنظیم روابط کار
یکشنبه 
95/9/21

15-13

روزهسمینار نیم
بررسی مسائل و مشکالت قانون

هاي مستقیم مالیات
جناب آقاي وکیلی معاون سازمان امور 

مالیاتی کشور
متعاقباً اعالم 

شود.می
——————

ترین پرفروش
داروي جهان در ایران توسط

هاي عضو انجمن یکی از شرکت
مدیران صنایع تولید شد

بنیان سیناژن به مدیریت سرکار      شرکت دانش 
هاي عضو  فر یکی از شرکت   خانم دکتر هاله حامدي   

انجمن مدیران صنایع، با همدلی همکاران              
محصول 14 شان موفق به تولید          سختکوش

هاي: ام اس، انواع    بیوتکنولوژي براي درمان بیماري   
سرطان، بیماران هموفیلی، پوکی استخوان، ناباروري،      
خودایمنی، آرتریت روماتوئید و کمبودهاي هورمونی      

اند.شده
با 1395 آبان ماه   4 طی مراسمی که روز سه شنبه        

حضور وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو          
برگزار گردید، اولین خط تولید داروهاي بیولوژیک به   

شکل پن در ایران نیز افتتاح شد.
انجمن مدیران صنایع این دستاورد بزرگ را به     

فر و   سرکار خانم دکتر هاله حامدي         
همکارانشان و خانواده بزرگ انجمن مدیران        

هاي بیشتري را   صنایع تبریک گفته و موفقیت     
برایشان آرزومند است.

سمینار بررسی مسائل و مشکالت مالیات بر ارزش افزوده
1395آذر ماه 14روز یکشنبه 15-17زمان : ساعت 

انجمن مدیران صنایع در خصوص مسائل و مشکالتی که براي واحدهاي تولیدي در زمینه مالیات بـر ارزش      
شماري در این مورد داشتند، در نـظـر     شود و همواره اعضاي محترم عضو انجمن سئواالت بیافزوده ایجاد می

ـاون  علیرضا طاري بخش، دارد سمیناري تحت عنوان بررسی مسائل و مشکالت مالیات بر ارزش افزوده با حضور جناب آقاي  مع
ـا     1395 آذر ماه 14 روز یکشنبه 17 الی 15 اسبق مالیات بر ارزش افزوده و مشاور سازمان امور مالیاتی در ساعت  برگزار نمایـد ت

ـاً بـراي کسـب          ـف اعضاي محترم با مشارکت در این سمینار پاسخ سئواالت مرتبط را دریافت تا مشکالتشان را حل نمایند.  لط
تماس گرفته شود.88813048 اطالعات بیشتر و ثبت نام با روابط عمومی انجمن تلفن 


