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الضرب به کارآفرینان برتر اعطاي تندیس و نشان امین
1395و پیشکسوتان عرصه تولید و تجارت در سال 

مراسم یکصد و سی و سومین سالگرد تأسیس          
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي تهران       
با حضور آقایان: اسحاق جهانگیري (معاون اول        

زاده (وزیر صنعت،    رئیس جمهور)، محمدرضا نعمت    
معدن و تجارت)، غالمحسین شافعی (رئیس اتاق ایران)،        

و جمعی از    مسعود خوانساري (رئیس اتاق تهران)        

بهمن 3فعاالن بخش خصوصی در روز یکشنبه       
در تاالر وحدت برگزار شد.1395ماه 

در ابتدا به مژده مهدوي یکی از نوادگان محمدحسن           
الضرب، نشان طراحی شده به نام بنیانگذار خانه         امین

بخش خصوصی اعطا شد.
سپس نوبت به تجلیل از پیشکسوتان عرصه          

تجارت که موفق به دریافت لوح و نشان          تولید و   
نفر از آنان آقایان:    5 که  الضرب شدند، رسید    امین

-بنیان(محسن خلیلی عراقی، پیشکسوت صنعت و        
شرکت بوتان و رئیس هیات مدیره انجمن          گذار  

مدیران صنایع، اسداهللا عسگراوالدي، پیشکسوت در      
-حوزه صادرات خشکبار و مدیرعامل شرکت آب        

شرکت دهنده و مدیرعامل    سنج، حسن تهرانی، توسعه   
گذار  و     باف، ابراهیم عسگریان، بنیان      تهران

مدیرعامل شرکت بلور شیشه کاوه، عزیزاهللا           
گذار  و مدیرعامل شرکت پتوي      عالءالدینی بنیان 

گلبافت،  علی حاج سیدسلیمان، رئیس هیات مدیره           
کاال) از مدیران و کارآفرینان عضو       شرکت  نیک  

انجمن هستند.
در ادامه از دو محقق و پژوهشگر، یک مدیر          

اي بخش خصوصی و یک چهره دولتی        رسانه
الضرب قدیمی با اعطاي لوح و نشان امین         

تجلیل شد.
همچنین چهار کارآفرین از سوي هیات           

-داوران شایسته دریافت لوح و نشان امین         
الضرب شدند که آقاي عباس موسوي رهپیما،       

گذار و رئیس هیات مدیره شرکت فومن        بنیان
شیمی و رئیس هیات رئیسه انجمن مدیران          
صنایع شعبه گیالن نیز از مدیران و اعضاي           

باشند.انجمن می
در خاتمه مراسم، به سه تن از کارآفرینان که حائز            
بیشترین امتیاز از منظر معیارهاي تعیین شده هیات           

الضرب اعطا شد، که دو      داوران بودند، تندیس امین   
گذار و رئیس   نفر از آنان آقایان: مرتضی سلطانی، بنیان      

هیات مدیره گروه صنعتی زر و عضو هیات مدیره           
انجمن مدیران صنایع و غالمعلی سلیمانی، موسس و        
رئیس هیات مدیره شرکت سولیکو از کارآفرینان          

باشند.عضو انجمن مدیران صنایع می

انجمن مدیران صنایع این موفقیت را که            
حاصل تالش و سختکوشی این کارآفرینان در       

هاي مختلف تولید و اقتصاد کشور          عرصه
ي اعضاي محترم انجمن    است به آنان و همه     

گوید. تبریک می

اعطاي تندیس امین الضرب به مهندس  محسن خلیلی

اعطاي تندیس امین الضرب به مهندس  مرتضی سلطانی

بهمن الزم االجرا است؛15از 

جزئیات بخشنامه صادراتی
گمرك/الزام دوراظهاري

صادرات به ثبت فاکتور
ـنـامـه      اي اعـالم کـرد از         گمرك ایران در بـخـش

، دوراظهاري صادرات منـوط  بهمن ماه امسالپانزدهم
به ثبت فاکتور الکترونیکی در سامانه فاکتور است.

اي که مدیرکل دفتر صادرات گـمـرك     در بخشنامه
هـا  جمهوري اسالمی ایران به ناظران گمرکات استان

ابالغ کرده است، عنوان شده که صادرکنندگان بایـد  
ثبت نام و ثبت فاکتور در   از این تاریخ به بعد، نسبت به 

اقـدام  www.factor.irica.coآدرسبهفاکتور سامانه
نمایند.

تشکر و قدردانی از مؤسسه 
فرهنگی و هنري عصر قلم

این شماره خبرنامه انجمن با حمایت مالی          
جناب آقاي سیروس غفوریان مدیرعامل         
محترم مؤسسه عصر قلم منتشر شده است        
که بدینوسیله از ایشان تشکر و قدردانی          

می شود.
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هاي انجمن مدیران  شعبه خراسان رضوياهم فعالیت
هاي جـدیـد     مدل«برگزاري سمینار آموزشی-

در تـاریـخ     »وکار در شرایط بـحـران  کسب
با حضور مدیران واحدهاي تولیدي 1395/7/10

و صنعتی و خدماتی
برگزاري دوره آموزشی تغییرات اسـتـانـدارد    -

14001ISO با همکاري مؤسـسـه   2015 ویرایش با
SGS 1395/10/9 در تاریخ

مدیریت و ارزیابـی  «برگزاري دوره آموزشی -
1395/10/9در تاریخ »ریسک

حضور و مشارکت اعضاي هیات رییسه انجمـن در    -
گمرك و تامین اجتماعی در –جلسات کارگروه مالیات 

محل اتاق مشهد
هـاي سـتـاد      حضور و مشارکت در کارگروه-

1395/10/4تسهیل و رفع موانع تولید در تاریخ 
ـانـه   - حضور و مشارکت دبیر انجمن در جلسه دبیرخ

وگوي دولت و بخش خصوصی استان در شوراي گفت
1395/10/6 تاریخ 

هاي انجمن مدیران صنایع اهم فعالیت
دفتر نیشابور

برگزاري دوره آموزشی کلیات اصالحـات و    -
1395تغییرات قانون مالیات سال 

برگزاري جلسه مشاوره بازاریابی و فروش با رویکرد -
بهبود توسعه فروش

در »  روز جـهـانـی غـذا      « برگزاري همایش -
1395/8/18 تاریخ فرهنگسراي سیمرغ نیشابور در 

حضور و مشارکت مدیران صنایع در خصوص -
وکار شهري در دفتر فرمانداريکسب

ـیـل در      - برگزاري جلسه کارگروه دارایی ستاد تسـه
هاي خصوص مستندات مالیاتی شرکت شادگل در سال

1393 و 92 ، 91 ، 90 

هاي انجمن مدیران صنایعاهم فعالیت
شعبه سمنان

جلسه نشست اعضاي هیات رییسه انجمن مـدیـران   -
ـتـی    صنایع با حضور تعدادي از مدیران واحدهاي صنع
ـاریـخ         ـاوري در ت عضو و مسووالن پارك علم و فن

در محل پارك در خصوص تهیه غرفه به 1395/10/28 
واحد خود  در پارك و تعامل R&Dمنظور ایجاد دفاتر 

بنیان نسبت به رفع مشکـالت  هاي دانششرکتبا 
واحدهایشان اقدام نمایند.
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اعالم ضوابط بخشودگی جرایم تاخیر بدهکاران بانکی اخبار شعب

هاي انجمن مدیران صنایعاهم فعالیت
شعبه گیالن

مشارکت در جلسه همکاري بـا مـدیـرکـل       -
مالیاتی استان و ارائه یک نسخه از تحلـیـل و     

بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده 
مشارکت و حضور در جلسات ستاد تجهـیـز   -

منابع پژوهشی سازمان بـرنـامـه و بـودجـه         
استان

مشارکت و حضور در جلسات کمیته حمایت -
گذاري استان که منتج به رفـع  قضایی از سرمایه

واحد صنعتی گردید.5مشکل 
بازدید از شهرك کارگاهی (صنعتی) وابستـه    -

هاي صنعتی استانبه شرکت شهرك
گـذار  نشست و معرفی کارآفرین سـرمـایـه     -

کشاورزي و ورزشی در   -مجتمع بزرگ صنعتی
منطقه آستانه اشرفیه با مسووالن شهرستان.

هاي انجمن مدیران صنایع اهم فعالیت
شعبه فارس

هاي:هاي آموزشی با موضوعبرگزاري کارگاه
بندي و ارزشیابی مشاغل طبقه-
وبازنشستگی، از کارافتادگی و مشاغـل سـخـت        -

آورزیان
نامه انضباطی و نظامات کارمزديآیین-
مالیات مستقیم و آخرین اصالحات آن-
-بهـره قوانین کار و تامین اجتماعی براي اخذ پروانه -

برداري.
برگزاري کمیته روابط کار با موضوع فصل نهم -

جرائم قانون کار
برگزاري کمیته تامین اجتماعی بـا مـوضـوع      -

بخشودگی جرائم تامین اجتماعی
برگزاري کمیته منابع انسانی با موضوع فراینـد  -

جذب و تعلق سازمانی

ها مبنی بر بخشودگـی  پیرو بیانیه مشترك بانک
جرایم تاخیر بدهکاران بانکی ضوابط اجـرایـی   

این بخشودگی اعالم شد. 
بانک توسعه صادرات، با توجه بـه    بنابر اعالم

ها در طرح تصمیم اخیر شوراي هماهنگی بانک
بخشودگی جرایم تاخیر در راستاي همراهی بـا  

هاي اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید سیاست
هاي بیشتر اشتغال، بدهکاران به و ایجاد فرصت

توانند بدهی خود را تسـویـه   سیستم بانکی می
کنند.

همه جرایم تاخیر در تادیه دین متـعـلـق بـه       

ماه ام ديسیتسهیالت دریافتی بدهکارانی که تا 
داراي بدهی سررسید شده یا غیـرجـاري   امسال

نزد بانک باشند، مشروط به بازپرداخت کـلـیـه    
هاي سررسید شده حداکثر تا پایان امسـال،  بدهی

شود.بخشوده می
بخشش جرایم تاخیر حـداکـثـر بـه مـیـزان           

التزام تاخیر در تادیه دیـن  التفاوت نرخ وجهمابه
مندرج در قراردادهاي منعقده و نـرخ سـود         

تسهیالت اعطایی است.
مهلت استفاده از فرصت تعیین شده حداکثر تـا    

است.1395پایان سال 

ضرورت دریافت نظرات تشکل هاي غیردولتی اقتصادي
لزوم دریافت نظرات تشکل هاي غیردولتی اقتصادي به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات                    
وشرکت هاي دولتی، نهادهاي انقالب اسالمی و استانداري هاي سراسر کشور ازسوي معاون اول                    

جمهور بخشنامه شد.رییس
) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار طی بخشنامه          3) و (  2معاون اول رییس جمهور در اجراي مواد (    

اي تمامی دستگاه هاي اجرایی را مکلف کرد در تدوین یا اصالح بخشنامه ها و رویه هاي اجرایی و                      
همچنین در ارائه پیشنهاد براي تصویب مقررات دولتی نظر تشکل هاي ذي ربط را دریافت و مورد                     

توجه قرار دهند.
تشکل هاي یادشده در این بخشنامه شامل اتاق هاي بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران، تعاون                 
ایران و اصناف ایران و کلیه تشکل هاي کارفرمایی و کارگري می شوند که جزو تشکل هاي غیردولتی                   

اقتصادي کشور محسوب می شوند.
در حکم جدید اسحاق جهانگیري تاکید شده است دفتر هیات دولت و کمیسیون هاي دولت نیز در                     
فرایند بررسی پیشنهادهاي مربوط، ضمن دریافت نظر کتبی تشکل هاي ذي ربط، درصورت لزوم از                   

نماینده آن ها براي شرکت در جلسات دعوت به عمل می آورند.



شما هم دعوت هستید
همایش مسوولیت  اجتماعی 

ها  تجارب عملیشرکت
در جامعه مدنی

همزمان با بیست و پنجمین سال فعالیت مؤسسه           
المللی مسئولیت  خیریه محک چهارمین همایش بین    

شود.ها برگزار میاجتماعی شرکت
مسئولیت اجتماعی  «این همایش با محوریت        

25» ها، تجارب عملی در جامعه مدنی        شرکت
به مناسبت روز جهانی سرطان       1395بهمن ماه    

شود.  برگزار میکودك، 
21تا 15ساعت -1395بهمن 25زمان: 

محل برگزاري: ابتداي بزرگراه ارتش، بلوار شهید        
مژدي(اوشان)، خبایان پروفسور وثوق، بلوار          

محک، سالن آمفی تئاتر مؤسسه خیریه محک
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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

مهندس پیروز بردبار
مدیر عامل شرکت علم و 
فناوري سوبار منطقه انزلی 

(انجمن مدیران صنایع)

مهندس سیدرسول تاجدار
مدیر عامل

شرکت بیمه البرز
(انجمن مدیران صنایع)

مهندس محمدعلی سیفی کاشانی
رییس هیات مدیره

المللی آذرخش گروه بین
(انجمن مدیران صنایع)

دکتر مجید نامدار مقدم
قطعات مدیر عامل شرکت 

محوري پارت سمنان 
(شعبه سمنان)

محمدحسین باقري فیروز ساالري
هیات مدیرهرییس 
دونار خزرشرکت

(شعبه آذربایجان شرقی)

دکتر جعفر صبحی قشالقی
مدیر عامل شرکت 

صنایع صبح پارالر آسیا 
(شعبه آذربایجان شرقی)

محمدمهدي شاطرزاده
مدیر عامل شرکت 
راهین کبیر پارسه

(شعبه فارس)

امیر بوستانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت 

بندي پارس پینوواصنایع بسته
(شعبه فارس)

دکتر علی حکیمیان
رییس هیات مدیره شرکت 
کارخانجات مبل و صنعت چوب دقت

(شعبه خراسان رضوي)

مهندس حمید دهقانی اشکذري
مدیرعامل شرکت تولیدي 

مشهد فورجینگ
(شعبه خراسان رضوي)

محمدخلیل محمدزاده طبسی
مدیرعامل شرکت
آریا بارون توس

(شعبه خراسان رضوي)

زاده کمندمهندس خلیل حسن
مدیرعامل شرکت

بیمه زندگی خاورمیانه
(انجمن مدیران صنایع)

شرکت از  18 در نخستین دوره جشنواره برند برتر ایرانی         
هاي کاالیی مختلف موفق به      کننده در گروه  شرکت280 

دریافت تندیس برنزین جشنواره شدند.
هاي گروه کاالیی به عنوان گروه     11 در این جشنواره     

هدف نهایی جهت رقابت در جشنواره انتخاب شدند. این         
ها عبارتند از: اثاثیه و لوازم خانگی، نساجی و             گروه

پوشاك، فرش ماشینی، کمپوت، کنسرو و سس،             
ها، ماکارونی، روغن خوراکی،    هاي لبنی، نوشیدنی  فرآورده

هاي کیک، بیسکویت و شکالت، شوینده ها و فرآورده         
گوشتی.
هاي ذیل عضو انجمن مدیرن صنایع هستند     شرکت

که این انتخاب شایسته را به آنان تبریک              
گفته و توفیق روزافزون برایشان آرزومندیم:

(برند بوتان) از گروه اثاثیه و لوازم خانگی  بوتانشرکت 
(برند پارس خزر) از گروه     پارس خزر   شرکت  

اثاثیه و لوازم خانگی
ها(برند سافتلن) از گروه شویندهشو پاكشرکت 
(برند تک) از گروه  ماکارونیماکارون تکشرکت 
(برند زر) از گروه ماکارونیزر ماکارون شرکت 

شرکت صنایع غذایی شیرین عسل (برند شیرین         
عسل) از گروه کیک، بیسکویت و شکالت

هاایچ) از گروه نوشیدنی(برند سنعالیفردشرکت 
(برند فرش مشهد) از گروه     فرش مشهد   شرکت  

فرش ماشینی
ها(برند تاژ) از گروه شویندهوش هنکل پاكشرکت 

(برند ساقه طالیی) از گروه       صنعتی مینو    گروه
کیک، بیسکویت و شکالت  

(برند میهن) از   صنایع غذایی، لبنی و بستنی میهن        مجتمع  
هاي لبنیفرآوردهگروه 

ره برند برتر ایرانیجشنوا



1395بهمن ماه 

سال سی و هفتم
162شماره 

و مطبوعات

www.amsiran.com
صنعت

4

ساعت برگزاريروز برگزاريسخنرانشرح برنامهعنوان

مدتدوره آموزشی کوتاه
ساعته)9(

بررسی قانون اصالح قانون مالیاتهاي مستقیم 
و مسائل و مشکالت آن1394مصوب 

غالمعلی طالبی جناب آقاي 
معاونت و سرپرست دفتر فنی

هاي مستقیم کشورمالیات

سه شنبه هر هفته
1395/11/19شروع 
جلسه)3(

17-14

مدتدوره آموزشی کوتاه
ساعته)9(

مروري بر قانون و مقررات 
تامین اجتماعی و مسائل آن

جناب آقاي محمدي
مشاور معاونت فنی و درآمد 

سازمان تامین اجتماعی

چهارشنبه هر هفته
1395/11/20شروع 
جلسه)3(

12:30-9:30

ترین مسائل و مشکالتبررسی مهمکمیته مشکالت صنعت
14-1395/11/2316شنبه کارشناسان انجمن1395صنعت در سال 

بررسی  مسائل و مشکالت صنعت، جایگاه سمینار تعاطی افکار
1396 صنعت در برنامه ششم توسعه و بودجه سال 

جناب آقاي دکتر عزیز اکبریان، رئیس 
16-1395/12/918دوشنبه کمیسیون  صنایع مجلس شوراي اسالمی

شودمتعاقباً اعالم میجناب آقاي دکتر محمد نادعلیبررسی مسائل و مشکالت پولی و بانکیسمینار پولی و بانکی

1395هاي انجمن مدیران صنایع تا پایان سال برنامه سمینارها و گردهمایی

قابل توجه اعضاي محترم
انجمن مدیران صنایع

به منظور تسهیل در ارائه خدمات از اعضاي        
مورد زیر انجمن   2شود  در   محترم تقاضا می

خود را یاري نموده و در جریان قرار دهید:
هرگونه تغییر اطالعات مرتبط با عضویت      –1

از جمله: نشانی محل شرکت، تلفن ثابت،         
فاکس، مشخصات رییس هیات مدیره  و          
مدیرعامل جدید، مدیر روابط عمومی و یا        

نماینده عضو براي ارتباط با انجمن.
ارسال فیش پرداختی حق عضویت         –2

ساالنه و یا هر نوع پرداخت دیگر به انجمن         
88839641در اسرع وقت با شماره فاکس        

به منظور اعالم وصول و ثبت در پرونده و          
نیز قدردانی از حمایت و همدلی اعضاي          

محترم انجمن.

ترین بهره برداري از بزرگ
پاالیشگاه غالت خاورمیانه 

با حضور رییس جمهور
ترین پاالیشگاه غالت زر به عنوان بزرگ      

پاالیشگاه غالت خاورمیانه و اولین          
سیلوهاي پاالیشگاه غالت ایران و نیز         

خانه صنعتی و   سازي غالت، تصفیه  ذخیره
رییس پایانه ریلی این مجتمع با حضور        

در استان البرز   95بهمن  12شنبه  جمهوري، سه 
برداري رسید.به  بهره

همچنین همزمان با حضور رییس جمهوري در        
مجتمع فرآوري عمیق غالت، کلنگ آغاز  عملیات          

کلوچه، اجرایی طرح زرکام ( تولید بیسکوئیت،           
هاي غیرآردي و شکالت) بر زمین زده شد.شیرینی

ضمن تبریک مجدد به آقاي مهندس مرتضی سلطانی          
موسس و رئیس هیات مدیره گروه زر و عضو هیات            
مدیره انجمن مدیران صنایع و آرزوي توفیق براي            
مجموعه بزرگ زر،  مراتب سپاس خود را از تالش و            
زحمات ارزشمند و صادقانه  مدیران و کارکنان آن            

داریم.شرکت در زمینه پیشبرد اهداف صنعت تقدیم می

سمینار بررسی مسائل و مشکالت اجراي قانون کار برگزار شد
بررسی مسائل و مشکالت    سمینار نیم روزه    95/10/29روز چهارشنبه مورخ    15:30الی  13:30از ساعت   

با حضور جمعی از عالقه مندان و مدیران عضو در محل سالن اجتماعات انجمن برگزار                »اجراي قانون کار  
.شد

مدیرکل اسبق دفتر تنظیم روابط کار و قائم مقام فعلی کانون عالی مرتضی رجبیدر این سمینار جناب آقاي
مابین کارگر و کارفرما مشکل ایـجـاد     کارفرمایان به موادي از قانون کار که تاکنون به نحوي در روابط فی

هاي مرتبط را برشمردند و در خاتمـه  ها و تشکلنموده است اشاره نمودند و اقدامات وزارت کار و سازمان
.به سئواالت حاضران در جلسه پاسخ دادند

جویاي کار 
خانم با تحصیالت کارشناسی رشته مهندسی صنایع داراي          
سابقه کار، کارشناس بخش زنجیره تامین و خرید خارجی،         

هاي انگلیسی، فرانسه و ایتالیایی.آشنایی کامل به زبان
51893910936توانند با شماره مندان به همکاري میعالقه

تماس بگیرند.


