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جلسات هیات مدیره
انجمن مدیران صنایع

و مصوبات آن
پس از برگزاري مجمع عمومی عادي سـاالنـه     
(نوبت دوم) و انتخاب اعضاي هیـات مـدیـره        
جدید، دو جلسه هیات مدیره برگزار شـد کـه     

مصوبات آن به شرح زیر است:
با 1396/4/17 مورخ جلسه که روز شنبه در اولین -

حضور آقایان: محـسـن خـلـیـلـی، نصـراهللا             
محمدحسین فالح، محمدرضا جـابـرانصـاري،      
سیدحسین سلیمی، رضا حمیدي ازغدي، فـاتـح   

برائی ، احمد صادقیان، محمدتقی سـمـنـانـی،        
مهدي صفري یزد، رضا جعفري و ناصر ریاحـی  
برگزار شد، جناب آقاي مهندس محسن خلیلـی  
به عنوان رییس هیات مدیـره، جـنـاب آقـاي         
محمدرضا جابرانصاري به عنوان نایب ریـیـس     
هیات مدیره و جناب آقاي مهندس سیدحسـیـن   

دار انتخاب شدند.سلیمی به عنوان خزانه
تقدیر از آقاي محمدرضا ستـوده دبـیـرکـل       -

انجمن وابقاي مجدد ایشان
هـاي  انجام اقدامات الزم براي اجراي برنـامـه  -

مصوب مجمع و گزارش به هیات مدیره 
شد برگزار 1396/5/2 در دومین جلسه که روز دوشنبه 

موارد ذیل بررسی و تصویب شد:
تایید نتایج انتخابات هیات رییسه جدید شعبـه  -

گیالن
تقدیر از همکاران انجمن براي برگزاري مجمع -

1396/4/13عمومی 
موافقت با برگزاري اجالس عمومی شـعـبـه      -

و شرکت دبیرکل و   1396/4/5فارس در تاریخ 
مسوول شعب درآن

موافقت با برگزاري اجالس عمومی شـعـبـه      -
.1396بوشهر در مهرماه سال 

مورخ 47988نامه شماره 
(پرداخت حق عضویت) 1396/4/14

رسانی تلگرام  انجمنکانال اطالع
hبا لینک  ps://t.me/amsiran

09120702036و شماره 
4صفحه 

هاي کارشناسی منتشر شدهگزارش
در بخش پژوهش انجمن

4صفحه 

انجمن مدیران صنایعگزارش برگزاري مجمع عمومی ساالنه 
و نتایج انتخابات اعضاي هیات مدیره جدید1396درسال 

مجمع عمومی عادي ساالنه انجمن در ساعت           
در محل  1396/4/13شنبه مورخ   روز سه 18:00

رفاهی نهاد ریاست جمهوري (باغ دربند)      -مجتمع فرهنگی 
نفر از اعضا و    450با حضور و مشارکت بیش از       

میهمانان و نمایندگان وزارت کشور و اتاق             
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران برگزار       

شد.
ابتدا اعضا در محوطه باغ دربند ضمن بازدید از           
نمایشگاه (نمایشگاه محصوالت و خدمات برخی       

وگو و رایزنی در     هاي عضو) به گفت    از شرکت 
خصوص داوطلبان هیات مدیره پرداختند.

، انجمن را   هاي عضو در برگزاري مجمع    برخی از شرکت  
همدلی آنان صمیمانه   وکردند که انجمن ازهمکاري   حمایت

ها عبارتند از: نماید. این شرکتتشکر و قدردانی می
ران، بیمه کارآفرین، پارس    بانک خاورمیانه، بوتان  

آیلین مهر، پیشگامان پخش صدیق، دژپاد، صنایع        
غذایی سحر همدان، فراز کمپرسور، فومن شیمی،        

گروه صنعتی رازي و نیان الکترونیک.
با شروع رسمی جلسه و انتخاب اعضاي هیات           
رییسه جلسه، آقاي مهندس محسن خلیلی رییس         

هیات مدیره انجمن سخنرانی نمودند و سپس         
دار و  هاي خزانه طبق برنامه عملکرد انجمن و گزارش      

بازرس قانونی توسط آقایان: محمدرضا ستوده، مهندس       
عشري ارائه و مورد     سیدحسین سلیمی و احمد اثنی     

تصویب حاضران قرار گرفت.
در پایان انتخابات هیات مدیره جدید برگزار و         

نفر داوطلب، نفرات ذیل به عنوان        31از بین   
3اعضاي جدید هیات مدیره انجمن براي مدت        

سال انتخاب شدند:  
اعضاي اصلی آقایان:

عراقی، نصراهللا محمدحسین فالح،    محسن خلیلی 
محمدرضا جابرانصاري، رضا حمیدي ازغدي،      
فاتح برائی، سیدحسین سلیمی، احمد صادقیان،       
محمدتقی سمنانی، مهدي صفري یزد، رضا          

جعفري، ناصر ریاحی
البدل آقایان:اعضاي علی

محمدعلی چمنیان، جلیل افشارنژاد، خانم فاطمه      
هریسچیان هریس

البدل آقایان:بازرس اصلی و علی
عشري، اسکندر ستودهاحمد اثنی
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انجمن مدیران صنایع شعبه گیالن
مجمع عمومی ساالنه انجمن مدیران صنایع شعبه 

با حضـور  1396/4/20شنبه مورخ گیالن روز سه

دبیرکل و مدیر امور شعب و اعضاي انـجـمـن      
برگزار شد و اجالس با سخنرانی دبیرکل انجمـن  
رسمیت یافت و در ادامه رییس هیات رییسـه و    

هاي شعبه و گـزارش  دبیر انجمن گزارش فعالیت
مالی را ارائه کردند که به تایید رسید. سپس براي  

نـفـر   9انتخاب هیات رییسه جدید هر یک از   
داوطلبان عضویت در انتخابات هیات رییسه شعبه 

گیري به عمل آمد به معرفی خود پرداختند و راي
که هیات رییسه جدید شعبه به شرح زیر بـراي    

سال انتخاب شدند:2مدت 

اعضاي اصلی آقایان:
فرهاد محرر، مدیرعامل شرکت بازیابان–1
مهندس سیدعباس موسوي رهپیما، ریـیـس   –2

هیات مدیره شرکت فومن شیمی
علی مشمولی، رییس هـیـات مـدیـره و           –3

مدیرعامل شرکت نئوپان فومنات
امیرپور نصیر، رییس هیات مدیره شـرکـت     –4

جلوبندي خودرو الهیجان
-پور، مدیرعامل شرکت الستـیـک  ناصر نبی–5

سازي گیالن

البدل آقایان:اعضاي علی
مسعود پور رستگار، مدیرعامل شرکت مرکز –1

بازیافت قطعات خودرو
منصور شادمند، مدیرعامل شرکت هیتال بتن–2

در ادامه اجالس لوح تقدیر سپـاس از طـرف       
رییس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع کشـور،  

2

اخبار شعب                                                   
توسط دبیرکل تقدیم آقاي مهندس سیدعـبـاس   
موسوي رهپیما رییس هیات رییسـه انـجـمـن       
مدیران صنایع گیالن و رییس هـیـات مـدیـره       

شرکت فومن شیمی شد.

انجمن مدیران صنایع شعبه فارس
برگزاري مجمع عمومی ساالنه و انتـخـابـات    -

هیات رییسه انجمن مدیران صنایع شعبه فارس
مجمع عمومی ساالنه انجمن مدیران صنایع شعبه 

با حضور 1396/5/4فارس روز چهارشنبه مورخ
دبیرکل و مدیر امور شعب و اعضاي انـجـمـن    
برگزار شد و آقاي رازقی رییس اتاق بازرگانـی،  

در صنایع، معادن و کشاورزي شیراز گزارشـی    
هاي اتاق در رابطه با صنـعـت را     مورد فعالیت

ارائه کردند و همچنین آقاي مختاري مدیـرکـل   
اداره کار و رفاه اجتماعی شیراز موارد مرتبط را 
بیان داشتند و سپس با سخنرانی دبیرکل انجمـن  
اجالس و انتخاب هیات رییسه رسمیت یـافـت.   
در پایان  رییس هیات رییسه و دبیر اجرایی انـجـمـن    

مالی گزارش دار هاي شعبه و خزانهفعالیتگزارش 
را ارائه کردند که به تایید رسید.

نفر داوطلبان عضویت در 10در ادامه هر یک از 
دقیقه بـه    2انتخابات هیات رییسه شعبه به مدت 

گیري به عمل آمـد    معرفی خود پرداختند و راي
که هیات رییسه جدید شعبه به شرح زیر بـراي    

سال انتخاب شدند:2مدت 
دکتر محمدصادق حمیدیان جهرمی، شرکت –1

پارس حدید
مهندس کاوه خیري دیزجی، شرکت نـویـن   –2

آور (کولر هوایی آبان)آبان فن
مهندس مهدي علیپور، شرکت مـجـتـمـع       –3

صنعتی علیپور
دکتر حمیدرضا نعمتی، شرکت لعاب ایران–4
مهندس علی اصغر کشتکاران، شرکت مجـد  –5

ایرانیان
مهندس علیرضا قدرتی، شرکـت فـرآورده     –6

هاي گوشتی پاك فارس
مهندس امیرحسن کمالی، شرکت کـوشـش   –7

پالستیک هخامنش 

البدل آقایان:اعضاي علی
مهندس محمد تابنده، شرکت شیراز نایلون–1
مهندس رامین نوژه، شرکت سیمان فارس نو–2
هاي شهرك صنعتی شیراز در بازدید از شرکت-

سفر دبیرکل و مدیر امور شعب به شیـراز بـراي     
حضور در مجمع عمومی ساالنه شعبه فارس از   

هاي شهرك صنعتی شیراز نیز بازدید بـه    شرکت
عمل آمد. 

انجمن مدیران صنایع شعبه اصفهان
بازدید فرزندان اعضاي انجمن مدیران صـنـایـع    
شعبه اصفهان از کارخانه اصالت، تولیدکـنـنـده    
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مهندس نیما بصیري
رییس هیات مدیره شرکت 

پارسیان حریر البرز
(انجمن مدیران صنایع)

مهندس علیرضا توکلی
مدیرعامل شرکت

مزدا یدك
(انجمن مدیران صنایع)

مهدي نیک اختر
مدیر عامل شرکت

پارس سیلندر
(انجمن مدیران صنایع)

مهندس سیدحامد واحدي
شرکت رییس هیات مدیره 

مجتمع پتروصنعت گامرون
(انجمن مدیران صنایع)

سعید اعرابی
مدیرعامل شرکت
دانا فوالد سمنان
(شعبه سمنان)

مهندس وحید اویس قرنی
مدیرعامل شرکت

فرا ماشین افزا آریا
(شعبه سمنان)

مهندس عباس منصوریان
مدیرعامل شرکت 

صنایع فرو آلیاژ
(انجمن مدیران صنایع)

مهندس علیرضا شیرازي
مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
شرکت آب و آتش نقش جهان

(شعبه اصفهان)

مهندس مهدي هادي
مدیرعامل شرکت

سیمین سپهر سپاهان
(شعبه اصفهان)

مهندس مهدي باقري
مدیرعامل و عضو هیات  مدیره 
شرکت طراحی و تکوین پیرامید

(شعبه فارس)

مهدي ماکوالتی
مدیر مالی شرکت صنایع 

جوشکاري و تولید الکترود شیراز
(شعبه فارس)

مهندس پریسا بیوك
نایب رییس هیات مدیره 

شرکت داداش برادر
(شعبه آذربایجان شرقی)

محمد رشدي صوفیانیمهندس 
رییس هیات مدیره و مدیرعامل
شرکت شاهین خودرو آذر
(شعبه آذربایجان شرقی)

غالمرضا غالمی مهربانی
مدیرعامل شرکت

آردسازي برکت گندم
(شعبه آذربایجان شرقی)

محمد رسولی
رییس هیات مدیره شرکت 

صنایع پنیر جلگه توس
(شعبه خراسان رضوي)

جات، خیارشور، رب و سسمربا، ترشی
برگزاري جلسه با آقاي دکتر سیستانی معـاونـت   
استانداري و رییس هیات مدیره موسسه خـیـره     

طیبه در محل انجمن  
با »در مسیر موفقیت«برگزاري سمینار در خصوص-

بینی و اعضـاي اتـاق     حضور آقاي مهندس ذره
هـا و    بازرگانی و انجمن مدیران صنایع، تشکـل 

جوانان در اتاق بازرگانی
بـه  محمدرضا گل احمد   انتصاب آقاي مهندس 

عنوان دبیر انجمن مدیران صنایع شعبه اصفهان

انجمن مدیران صنایع شعبه سمنان
گردهمایی با حضور استاندار محترم سمـنـان و     
اعضاي انجمن مدیران صنایع به میزبانی شرکـت  

فروسیلیس ایران

انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي
ارائه پیشنهاد طرح مشکالت واحدهاي صنعتی -

در حوزه مالیاتی
نامه دانشگاه فردوسی مشهد ارائه پیشنهاد تفاهم-

هاي صنعتی بـراي  با انجمن جهت معرفی شرکت
اعطاي بورس به دانشجویان دکتراي  مدیـریـت   
رفتاري که به طور مشترك دردانشگاه فـردوسـی   

شود.مشهد و دانشگاه ورشو لهستان برگزار می
مشارکت در برگزاري همایش بزرگداشت روز -

واحد صـنـعـتـی     52ملی صنعت و معدن که از 
نمونه تجلیل به عمل آمد.

»آشنایی با مدیریت پسماند«برگزاري سمینار -
با همکاري کارگروه محیط زیست انـجـمـن و      

سازمان محیط زیست استان در محل انجمن
ـامـه  «برگزاري- ـاي  کارگاه آموزشی تنظیم اظهارن ه

با همکاري اداره کل امور مالیاتی استان»مالیاتی
هماهنگی و برگزاري اولین نشست تخصصـی  -

»نقش برند در توسعه کار و کار«پیرامون 
در جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولیدمشارکت-
سـازي  مشارکت در کارگروه مدیریت و بهینـه -

مصرف انرژي
هاي اندیشی اتاق و تشکلهممشارکت در نشست -

وابسته با هدف افزایش تعامالت و دستیبابی بـه    
هاي استـان  هاي ارتقاء توانمندسازي تشکلروش
گیري از تجارب و شناخت متقابل.و بهره

دکتر سیدمحمد نیکزاد اورعی میرزمانی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره 

شرکت گچ خراسان
(شعبه خراسان رضوي)

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

فشاریم.شان را به گرمی میشان را گرامی داشته و دست همکاريپیوستند. مقدم

2ادامه از صفحهد امردا       
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1396هاي مرداد و شهریور ماه برنامه سمینارها و گردهمایی

هاي گذشته به عنوان یکی از   انجمن همچون سال
ارکان ستاد برگزاري بزرگداشت روز صنـعـت و     
معدن در سال جاري نیز در جلسات مـخـتـلـف       

-وزارت صنایع فعاالنه مشارکت نموده و در کمیته
هاي مختلف براي انتخاب پیشکسـوت نـمـونـه       
صنعتی و معدنی و واحدهاي برتر سـال حضـور     

اثرگذار داشته است.
پیشکسوتان و واحدهاي برتر که در بزرگـداشـت   
روز صنعت از آنان تجلیل به عمل آمده به شـرح    

زیر است:

برگزیدگان عضو انجمن مدیران صنایع:
:پیشکسوتان

بابا به عـنـوان     اصغر حاجیجناب آقاي علی–1
گـذاري  پیشکسوت برتر صنعتی از شرکت سرمایـه 
گـذاران  کارآفرینان صنعت ذوب فلزات که از پایه

باشند.انجمن مدیران صنایع می
جناب آقاي مجید راهب به عنوان پیشکسـوت  –2

برتر صنعتی از شرکت گالب ربیع که از اعضـاي    
باشند.قدیمی انجمن مدیران صنایع می

:کارآفرین برتر زن
سرکار خانم شادي صفار سحرخیز، مدیرعامل –1

شرکت پانیذ شهد بینالود.
:واحدهاي صنعتی برتر

جناب آقاي محمدرضا ظهیرامامی، مدیرعامـل  –1

بزرگداشت روز صنعت و معدن
–و نایب رییس هیات مدیره شرکت تـولـیـدي      

صنعتی خراسان.
جناب آقاي خسرو جامعی، مدیرعامل شرکت –2

سیمان خاش.
زاده، الـعـابـدیـن    جناب آقاي مجتبـی زیـن    –3

مدیرعامل شرکت موکت نگین مشهد.
جناب آقاي سیدرضا حسینی مقدم، مدیرعامل –4

شرکت صنایع جهان الکتریک.

روز برگزاري ساعت برگزاريسخنرانشرح برنامهعنوان
1396/5/23دوشنبه 14-16کارشناسان سازمان امور مالیاتیمسائل مالیاتی-تریبون آزاد تعاطی افکار
دوره آموزشی

ساعته9
هاي آشنایی با قانون اصالح قانون مالیات

و مسائل و مشکالت آن1394مستقیم مصوب 
آقاي غالمعلی طالبی، معاون و سرپرست 

5/31، 5/24شنبه سه14-17هاي مستقیم کشوردفتر فنی مالیات
1396/6/7و 

آشنایی با برخی از مسائل و مشکالت مرتبطروزهسمینار نیم
با اجراي قانون کار

آقاي مرتضی رجبی، مدیر کل اسبق
1396/6/14شنبه سه14-16دفتر تنظیم روابط کار

بررسی مسائل و موضوعات پولی و بانکی سخنرانی ماهانه
متعاقبا اعالم خواهد شد کارشناسان پولی و بانکیاثرگذار بر تولید

متعاقباًً اعالم خواهد شد المللی و صادراتمدیریت بازاریابی بینروزهسمینار نیم

متعاقباًً اعالم خواهد شد آقاي دکتر تاجدار، مدیرعامل بیمه البرزآشنایی با مقررات بیمه مرتبط با صنعتروزهسمینار نیم

نامه آن متعاقباً ارسال خواهد شد) براي مشارکت در هر یک از موارد فوق اطالعیه و یا دعوت2)  سایر موارد مرتبط حسب مورد به برنامه فوق اضافه خواهد   1: توضیحات
.تماس  بگیرید88304070و 88813048هاي براي کسب اطالعات بیشتر با روابط عمومی انجمن شماره

هاي کارشناسی گزارش
منتشر شده در بخش پژوهش

انجمن مدیران صنایع
1396در تیر و مرداد ماه 

عنوان: ، تحت   138گزارش کارشناسی شماره    -
هاي سازمان امور مالیاتی در     مجموعه بخشنامه «

(ویرایش 1396فروردین و اردیبهشت ماه سال     
»اول)

، تحت عنـوان:  139گزارش کارشناسی شماره -
آن هاي عملیاتی اقتصاد مقاومتی و تحقق بررسی گام«

»هاي مختلفدر زمینه صنعت درحوزه
هاي کارشناسی در   شود کلیه گزارشیادآور می

پایگاه اینترنتی انجمن به آدرس:
www.amsiran.com  قرار دارد و اعضـاي

برداري نمایند.توانند از آن بهرهمحترم می

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

قابل توجه اعضاي گرامی
1396/4/14 مورخ47988 شماره پیرو نامه -1

شود چنانچه از مدیران محترم عضو تقاضا می
تاکنون نسبت به پرداخت حق عضویت خـود  

اند، لطفاً پرداخت و فیش آن اقدام نفرموده
به انجمـن  88839641را از طریق فاکس 

ارسال نمایید.
رسانی تلگرام انجمـن بـا     کانال اطالع-2

hلینـک     ps://t.me/amsiran و
انـدازي شـده     راه09120702036شماره 

است. لطفاً پس از ذخیره کردن شماره یـاد   
شده با استفاده از لینک باال وارد کانال شده و 

از اخبار انجمن مطلع شوید.
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