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-کشورهاي دیگر جهان برقرار شده است که مـی 
تواند ما را در امر صادرات و نیز کسـب دانـش     
فنی و سرمایه یاري دهد. البته دولت گرانقدرمـان   

-هاي اقتصاد کالن و فضاي کسـب   باید سیاست
طور کلی نظام تدبیر را در جـهـت         وکار و به

کاهش قیمت تمام شده محصوالت در داخـل و    
هـاي ارزي و... را           سیاست خارجی و سیاست

جهت ارتقاء صادرات فراهم نماید. الـبـتـه مـا        
صنعتگران نیز باید به ارتـقـاء کـیـفـیـت و             

مان همت نمـایـیـم و      استانداردهاي محصوالت
وري و تعالی استاندارد و متابعـت از    ارتقاء بهره
هاي برتر چراغ راهمان باشد، چرا کـه  تکنولوژي

محصوالتی که در داخل کشور مهجور باشد در   
پهنه منطقه و جهان نیز کمتر امکان رقابت خواهد 

داشت.  
وتاب و سخت و     شک، پرتب سال آتی سالی بی    

ساز است . امید است بـا         دشوار و سرنوشت   
هاي پیش رو، امکانی    عاقالنه در بزنگاه  »انتخاب

تر براي بهبود وضعیت رفاه و          بیشتر و فراخ   
مان معیشت مردم عزیز و توسعه و پیشرفت میهن        

فراهم نماییم چرا که 
نخوانند بر ما کسی آفرین 

چو ویران بود روي ایران زمین
تان پاینده، مهرتان پایدار و نوروزتان          سعادت

پیروز باد.
محسن خلیلی

پیام نوروزي
مهندس محسن خلیلی 

رئیس هیات مدیره
انجمن مدیران صنایع

فشان خواهـد شدنفس باد صبا مشک
عالم پیـر دگرباره جوان خواهد شد

پروردگار را بس شکرگزارم که عمري       
باقی بود تا نوروز و بهاري دیگر را           
خدمت همه عزیزان تبریک عرض          
نمایم. نوروزي که ارمغان بهار است و        
بهاري که یادآور تولد دوباره؛ سرآغاز       
شکفتن و روییدن و سبز شدن. شکفتن        

همچون نظام هستی،   شک  و رستنی که بی   
شود و حاصل اراده      خود واقع نمی   خودبه

تک خالق هستی و تالش و کوشش تک         
عناصر و موجودات زنده و      
عوامل و رویدادهاي طبیعی     
است . این پویش و تالش و       

، در وهله   جریان سیال زندگی  
اول از درون هر پدیده        

آمیزي درهمو با   جوشد  می
هاي با تحوالت بیرونی جهان   

دهد؛ را شکل می  گوناگون  
از جهانی زیبا و           

آمیز و رو به توسعه تا فضایی        رنگارنگ و صلح  
تیره و تار و اسیر تضاد و جنگ و فقر و ناداري.             

، برآمده هاي متفاوتها و زیستنخلق هر یک از این جهان
. ماي فردي و جمعی. پس آنچه        »ماستانتخاب«از    
را حاصل عملکرد خود بدانیم، چه خوب و         »هست«

ها را رفع   را تقویت و کم و کاستی     ها  چه بد. خوبی  
کنیم.

اینک که یک سال دشــوار را سپري نمودیـم،  
سالی که به گفته معـــاون اول محترم رئـیـس   

، »ترین سال از اول انقالب بودسخت«جمهور 
ها امیدوارانـه تـالـشـی       باید براي رفع کاستی

مضاعف نماییم. امسال  با همت دولت محـتـرم    
رشد اقتصادي حاصل شد و تورم مهار گردیـد  
و... اما البته به عللی، آنچنان که باید و شـایـد        

رفت این دستاوردها بسط و عـمـق       انتظار می
»بعضـا «نیافت . امروز رشد پایین اقتصادي و  

ها ، شرایط اقتصادي ما رکود در برخی از بخش
شک در   صنعتگران را نامساعد نموده است. بی 

شرایطی که قدرت خرید عمومی تنزل یافته راه 
چاره ما توسل به صادرات است. خوشبختـانـه    

باشد و در   مان با پانزده کشور هم مرز میمیهن
تعامالت خوب و مناسبـی بـا     »برجام«سایه 

برگزاري دیدار نوروزي انجمن 
1396در بیست و هشتم فروردین 

دیدار نوروزي اعضاي هیات مدیره با اعضاي محترم انجمن به روال هر ساله در ساعت                
در محل سالن اجتماعات انجمن برگزار خواهد شد        1396/1/28روز  دوشنبه مورخ     16

نظران اقتصادي کشور در رابطه با عملکرد اقتصادي         که در این جلسه یکی از  صاحب        
سخنرانی خواهند کرد. حضور پررنگ اعضاي      1396و دورنماي آن در سال      1395سال  

محترم انجمن غناي بیشتري به دیدار نوروزي خواهد داد.
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هاي شعبه خراسان رضوياهم فعالیت
برگزاري جلسات متعدد در زمینه پیـگـیـري    -

مشکالت واحدهاي صنعتی مستقر در مـحـور     
) اقدامـات   1در سه گامغرب مشهد با شهرداري

) 3) اقدامات اجرایـی     2تحقیقاتی و مطالعاتی 
اقدامات حقوقی قضایی .

سیم با هاي بیشبکه«برگزاري دوره آموزشی -
با 1395/10/29در تاریخ »تجهیزات میکروتیک

انجمن (IT)همکاري کارگروه فناوري اطالعات 
و واحدهاي صنعتی.

برگزاري جلسات کارگروه محیـط زیسـت،     -
سازي مصرف انرژي و ارتـقـاء   مدیریت و بهینه

1395/10/29سالمت کار انجمن در تاریخ هاي 
.1395/11/11و 
) شمولیت و  1برگزاري کارگاه هاي آموزشی -

گـیـري   یا عدم شمولیت تامین اجتماعی، اندازه
عملکرد  انرژي و تعیین خط مبناي انرژي مبتنی 

ISOبر IMQبا همکاري شرکت 5006-2014
واحدهاي صنعتی HSEاندیشی مسووالن ) هم2
بندي و ارزیابی طبقه«برگزاري دوره آموزشی-

بـا  1395/11/28و 27هاي در تاریخ»مشاغل
حضور مدیران منابع انسانی و کارشناسان حوزه 

هـاي  بندي واحدهاي صنعتی و شـرکـت    طبقه
خدماتی.

انـبـارگـردانـی و       «برگزاري دوره آموزشی -
.1395/12/11در تاریخ »حسابداري انبار

انتشار شماره جدید
ماهنامه 
کارآفرین

مجله 126شماره 
کارآفرین، ویـژه    

سفـنـد   بهمن و ا
بــا 1395مــاه   

مطالب جـالـب     
-اقــتـــصـــادي 

اجتماعی منتشـر   
شد.

2

اخبار شعب

انجمن مدیران صنایع با محبت خداي مهربان، 
یاري، دلسوزي و همکاري اعضاي ارجمند و   
هیات مدیره فعال و پرکار، یک سال دیگر از   
فعالیت را پشت سر گذاشت. این نهاد اصیل و 

قدیمی با سپري شدن هر سـال  
بیش از پیش در سـرزمـیـن        

داشتنـی ایـران ریشـه        دوست
شود.دواند و استوارتر میمی

اعضاي محترم انجمن مـدیـران   
نیز همانند 1395صنایع در سال 

هاي سپري شـده بـا     همه سال
دلسوزي، مدارا، احترام و عزت 
به انجمن خود کمک کردند و   

البته دوستان و همکارانی بودند که مـحـبـت    
برخالف آنچه 1395بیشتري نشان دادند. سال 

شد سالی سخت و پر از فراز و شاید تصور می
انگیز در سطوح گوناگون بود. فرودهاي هیجان

رفت که کیفیت کار در سطح ملی اما انتظار می
هاي قـبـل     اي با سالدر اقتصاد تفاوت عمده

داشته باشد اما این اتفاق نیفتاد و کار بر همان 
روال سابق بود. به همین دلیل بود که شـایـد   

هایی مشکالت صنعت و اقتصاد ایران نیز همان
هاي پیش نیز با آنها دست بـه    بودند که سال
گریبان بودیم.

انجمن مدیران صنایع نیز به همین دلیل بود که 
کارها را براي طرح مسایل و مشـکـالت در     
نهادهاي باالدستی سامان داد. حضور چشمگیر 
اعضاي محترم انجمن مدیران صـنـایـع در        
نهادهاي باالدستی غیردولتی به ویـژه اتـاق       
بازرگانی ایران و تهران و همچنیـن حضـور     

هاي استـان در    پررنگ اعضاي شعب در اتاق
بـنـدي  بسیار پرفایده بود. دسـتـه    1395سال 

هـاي  حـل تنگناهاي مـوجـود و ارایـه راه         
کارشناسانه تا جایی که ممکن بود و بضاعـت  

هاي تخصصـی  داد در نشستانجمن اجازه می
هاي گوناگون راه را براي پـذیـرش     کمیسیون

بیشتر انجمن به مثابه یک نهاد که داراي قدرت 
تحلیل کارشناسی است هموار کرد. اعضـاي    
انجمن مدیران صنـایـع در هـر نشـسـت            

هاي خود را ارایه و طرح ها برداشتکمیسیون
مسایل را براي پیگیري به دبیرخانه آوردند. 

پیام همدلی محمد رضا ستوده دبیر کل انجمن مدیران صنایع
همراهی و سازگاري

انجمن مدیران صنایع همانند همه 1395در سال 
هاي پیشین و با درك دقیق از اینکه نیـروي  دوره

کارشناسی از نیرومندترین عناصر تاثیرگذار است 
کار خود را مطابق با وضعیت موجود در ایـن    
عرصه پـیـش بـرد. بـرگـزاري          

هاي هـیـات مـدیـره و           نشست
1395هاي تخصصی در سال گروه

بدون وقفه ادامه داشت و سخنان و 
هـا در    راهبردها در این نشـسـت  

سطوح گوناگون در دستور کار بود. 
دعوت از متخصصان و اقتصادانان 

هاي گوناگون بـراي طـرح       رشته
هاي مباحث مورد نیاز انجمن و برگزاري همایش

هاي تخصصی با قدرت در سال روزه و کمیتهنیم
انجام شد.1395

اما چند امر در دستور کار اسـت  1396در سال 
ناپذیر آن بـا    که البته تداوم و پیوستگی اجتناب

روندهاي سپري شده در کانون توجه خواهد بود. 
در همین جا از همه اعضاي محترم و دلسوز و   
ارجمند انجمن تقاضاي همکاري و هماهنـگـی   
بیشتر براي پیشرفت امور را دارم. هـمـکـاران      
ارزشمند در شعب و اعضاي فرهیخته شـعـب     

هاي خود به دبیرخانه ها و محبتانجمن نیز کمک
تالش خـواهـد   1396را تداوم بخشند. در سال 

شد با توجه به شرایط سیاست داخلی و تحوالت 
جهانی از متخصصان و اقتصاددانان دعوت شود 

انداز روشنی ترسیم شود. باتوجه به اینکه تا چشم
هاي صنعتی و اعضاي محترم هیات مدیران بنگاه

بـارهـا   1395مدیره و سایر همکاران در سال   
هاي اجتماعی و اثر آن بر درباره پیامدهاي آسیب

اند دعوت از   کسب و کار و صنعت بحث کرده
خواهد بود.96شناسان نیز در دستورکار جامعه

تالش خواهیم کرد با دعوت از 1396در سال 
متخصصان و مسووالن حاضر در ایـران از        
کشورهاي گوناگون که در صنعت جهان، نام و 

هاي آنان بپردازیم. از آوازه دارند به انتقال تجربه
همکاران ارجمند دبیرخانه که در سال گذشتـه  
همکاري صمیمانه داشتند و زحمت برگـزاري  

کنم. به ها را بر دوش داشتند، تشکر میهمایش
.امید سالی بهتر
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اعضاي جدید انجمن مدیران صنایع
به جمع اعضاي انجمن مـدیـران 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

اکبر عریانی
مدیر عامل  شرکت پرورش 
مرغ تخمگذار آذربایجان خاوري
)(شعبه آذربایجان شرقی

مسعود باقري مهماندوستی
مدیرعامل شرکت

دامپروري آذربایجان خاوري
(شعبه آذربایجان شرقی)

یوسف هادي سیه رود
مدیرعامل و عضو هیات مدیره 

شرکت آذر دوام یول
(شعبه آذربایجان شرقی)

مهندس شاهرخ یزدانی
مدیرعامل شرکت کارتن 

سازي انصار تبریز
(شعبه آذربایجان شرقی)

مهندس محمدرضا عابدینی
مدیر عامل و رئیس هیات مدیره  
شرکت پدیده انرژي پارسیان  

)(شعبه خراسان رضوي

محمد آرین منش
مدیرعامل شرکت بازرگانی 

فراگستر مهان آرمان
)(شعبه خراسان رضوي

جواد حسین پور حجار
مدیرعامل شرکت

کانون تولید پوشاك اطمینان
(شعبه خراسان رضوي)

جعفر معصومین
مدیرعامل و رئیس هیات 
مدیره شرکت طوس فدك 

(شعبه خراسان رضوي)

مهندس محمدحسین حجه فروش
رئیس هیات مدیره شرکت 
صنایع شیمیایی کیمیاي اکسیر 

(شعبه اصفهان)

مهندس سهیال محبی
مدیرعامل شرکت
مهرکوش فارس 

(شعبه فارس)

محمدجعفر حلی ساز
مدیرعامل شرکت

آالت حوزه انرژي پارس  ماشین
(شعبه فارس)

محمدعلی سرایداران
مدیرعامل و عضو هیات مدیره 

شرکت بیالن تدبیر پارس
(شعبه فارس)

قراردادهاي خرید و فروش تجهیزات و اقالم مصرفی که به          
هاي میان فعاالن بخش خصوصی و سازمان       یکی از چالش  

تامین اجتماعی بدل شده بود، برابر رأي دیوان عدالت اداري          
شود.مشمول حق بیمه نمی

رأي هیأت عمومی به شرح زیر است:
قانون مدنی،  10با توجه به این که براساس ماده          

نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی 
شود و براي سازمان     کارفرما و پیمانکار تعیین می     

تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و          
تجمیع قراردادهاي مختلف پیمانکاري با موضوعات      

1بینی نشده است؛ بلکه به استناد بند         محتلف پیش 
قانون تأمین اجتماعی حق بیمه به میزان         28ماده  

درصد کارفرما  20درصد بیمه شده،    7معین شامل   

هیات عمومی دیوان عدالت اداري به نفع بخش خصوصی رأي داد
قراردادهاي خرید و فروش تجهیزات و اقالم مصرفی مشمول کسر حق بیمه نیست

شده قابل  درصد دولت به ازاي هر فرد بیمه       3و  
قانون 38وصول است و همچنین به استناد ماده          

مرقوم که مقرر داشته است در قراردادهاي             
پیمانکاري باید مفاصاحساب حق بیمه پرداختی        
ارائه شود و حق بیمه پرداختی ناظر به قرارداهایی         

کند. لذا  است که از نیروي انسانی استفاده می         
قراردادهاي خرید تجهیزات و اقالم مصرفی که          

گیرد و مستقالً منعقد    بدون وجود کارگر انجام می    
شود از شمول پرداخت حق بیمه به علت فقد          می

نیروي انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه           
فقط باید از قراردادهایی که داراي نیروي کار            
است اخذ گردد. الزاماً حق بیمه نیروي کار استفاده         
شده باید پرداخت شود. از این جهت دادنامه            

که 17شعبه  18/3/1388–560–561شماره  
قرارداد خرید را بدون استفاده از نیروي کار مشمول      
حق بیمه ندانسته است و ادغام و تجمیع قرارداد            
بدون نیروي کار با قرارداد داراي نیروي کار توسط         
سازمان تأمین اجتماعی را خالف قانون دانسته است    
و الزام سازمان تأمین اجتماعی به تعیین حق بیمه           
فقط براساس قرارداد نیروي کار و بیمه شده را             
مقرر داشته است صحیح و منطبق با مقررات              

12ماده  2شود. این رأي به استناد بند       تشخیص می 
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان       89و ماده   

، براي شعب    1392عدالت اداري مصوب سال        
دیوان عدالت اداري و سایر مراجع اداري مربوط در         

موارد مشابه الزم االتباع است.



1395اسفند ماه 

سال سی و هفتم
163شماره 

و مطبوعات

www.amsiran.com
صنعت

4

الزام تمدید کارت عضویت
نظر به اینکه مجمع عمومی انجمن به          
منظور انتخاب هیات مدیره جدید در سال 

شود و براي اعمال راي     برگزار می 1396
در مجمع، ارائه کارت شناسایی جدید الزامی         

شود در  است. لذا از اعضاي محترم تقاضا می       
پرونده و صدور و     روز رسانی    رابطه  با به    

دریافت کارت جدید عضویت با انجمن        
مدیران صنایع تماس بگیرند.

هاي: فومن شیمی، نفـت پـارس، گـروه         شرکت
سـازي آریـا،     صنعتی سپاهان، شوفاژکار، لیفتراك

یزد تایر، آرتاویل تایر، بیمه رازي، فرش مشـهـد،   
ران، گروه صنعتی زر، تکنو آجـر، روغـن       بوتان

زیتون سفیدرود، دژپاد، کناف، صنایع الستیـکـی   
پارمیدا، توسعه صنایع فراز کمپرسور، بهداشـتـی   
دکتر عبیدي، سوت ماشیـن، بـیـمـه زنـدگـی           
خاورمیانه، بورس کاال، لوله و پـروفـیـل کـاوه       
کشاورز، سیمان فارس نو و بانک خاورمیانـه بـا     

به منظور تسهیل در ارائه خدمات به اعضاي            
محترم و نظر به مکانیزه شدن بانک اطالعاتی            
انجمن لطفا هرگونه تغییر اطالعات مرتبط با           
عضویت از جمله نشانی محل شرکت، تلفن           
ثابت، فاکس، مشخصات نماینده عضو و آدرس        

به آدرس ایمیل    پست الکترونیکی شرکت را       
anjoman.modiran@yahoo.com   و یا

گونه همانارسال فرمائید.   88839641فکس  
که استحضار دارید انجمن مدیران صنایع در           

هاي اخیر جهت معرفی هر چه بهتر               سال
هاي هاي عضو، لوگوي آنان را در طرح        شرکت

زیبا تهیه نموده که در مجامع عمومی و                
هاي  انجمن (مجله    هاي مختلف و رسانه   همایش

کارآفرین، سررسیدنامه، سایت انجمن و ...) در         
.شودمعرض دید همگان قرار داده می

لذا چنانچه تاکنون لوگوي شرکت شما براي قرار        
ها ارائه نشده است، خواهشمند است      گرفتن در این طرح   

به آدرس  در صورت تمایل لوگوي آن شرکت را           
anjoman.modiran@yahoo.com ارسال

نموده و از دریافت آن توسط  همکاران انجمن           
اطمینان حاصل فرمائید.

اعالم و تکمیل اطالعات اعضا

1395گزارش هاي کارشناسی  منتشر شده در اسفند ماه 
انداز بـازار  پـول         چشم«، تحت عنوان 137گزارش کارشناسی شماره

منتشر شد.»1396ایران   در   سال 
هاي کارشناسی در پایگاه اینترنتی انجمن به شود کلیه گزارشیادآور می

توانند از آن قرار دارد و اعضاي محترم میwww.amsiran.comآدرس:  
بهره برداري نمایند.  

با تقدیر و تشکر از اعضاي ارزشمند انجمن مدیران صنایع،
چاپ و توزیع شد1396سررسیدنامه سال 

هاي صنعتی صـافـیـاد،    سفارش آگهی و شرکت
فوالدریزان، فاراتل، شاهرود سفال، سیمان فارس 
نو، شوفاژکار، فومن شیمـی، نـفـت پـارس،         

سازي آریا و دژپاد با سفارش تـعـدادي   لیفتراك
سررسید و شعب و دفاتر انجمن: (گیالن، سمنان،   
نیشابور، ساوه، فارس، اصفهان و مـراغـه) در        
سفارش چاپ سررسید مشارکت نمودند کـه از    

شود.ها تقدیر و تشکر میهمگی آن

در این سررسید اعضاي محترم به شرح زیر با درج آگهی و سفارش سررسید مشارکت کردند.

هاي آموزشی برگزار شده دوره
1395در بهمن و اسفند  

در انجمن مدیران صنایع
به منظور ارتقاء دانش مدیران محترم عضو و         
آشنائی آنان با قوانین و مقررات مرتبط با            

هاي هاي تولیدي و صنعتی دوره         فعالیت
بررسی قانون اصالح قانون        «آموزشی   

و مسائل و   1394هاي مستقیم مصوب    مالیات
مروري بر قانون و      «و     »مشکالت آن 

هر »مقررات تامین اجتماعی و مسائل آن        
ساعت در بهمن و اسفند ماه      9کدام به مدت    

غالمعلی سال جاري برگزار شد. جناب آقاي        
-، معاونت و سرپرست دفتر فنی مالیات      طالبی

قوانین هاي مستقیم کشور در خصوص           
، محمديو جناب آقاي     هاي مستقیم مالیات

مشاور معاونت فنی و درآمد سازمان تامین         
قوانین مرتبط با تامین      اجتماعی در زمینه      

طالعات جامع و مفیدي را ارائه و        اجتماعی ا 
کنندگان پاسخ دادند.به سواالت شرکت

خبرنامه صنعت و مطبوعات
نشریه داخلی انجمن مدیران صنایع

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

، طبقه سوم264میرعماد، شماره 
88825385و 88304070تلفن: 

88839641فاکس: 
www.amsiran.com

E-mail:info@amsiran.com

تشکر و قدردانی از همکاران 
انجمن مدیران صنایع

دبیرکل انجمن مدیران صنایع جناب آقاي محمدرضا 
ستوده در آخرین جلسه گردهمـایـی داخـلـی از         
همکاري و تالش همکاران و یارانشان از جـملـه       

ها: الهام نجیب، فرناز کمالی، آمنه حسـیـنـی،     خانم
سپیده معاونی، شیما ستوده،  عالیه هدایتی  و آقایان: 
داریوش طلوعی، محمدرضا وحدت، حسن صادقی، 
بهزاد پورعوض و یحیی انصاري تشکر و قـدردانـی   
نمودند و براي آنان سالی پربرکت توام با شادي و   

نشاط آرزو کردند.


