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آشنایی با مرکز داوري اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزي تهران
4صفحه 

هايبرنامه سمینارها  و گردهمایی
انجمن مدیران صنایع

1396و بهمن هاي دي در ماه
4صفحه 

استفاده از کارشناسان
مالیاتی انجمن براي حضور

هاي حل اختالفدر هیات
3صفحه 

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

به منظور توسعه و همکاري بیشتر در           
جهت رفع مسائل و مشکالت مالیاتی          
اعضا به ویژه در هیات هاي حل اختالف         

14الی  12مالیاتی جلسه اي از ساعت        
روز سه شنبه بیست و یکم آذر ماه سال جاري در           
محل انجمن برگزار شد. در این جلسه احکام           
جدید آنان که براي یک سال دیگر تمدید گردیده         
بود تقدیم حضورشان شد و در ادامه موضوع           
چگونگی راه هاي کمک به اعضا در زمینه حل           

نظر قرار  مشکالت مالیاتی مورد بحث و تبادل        

هاي اي از شرکت  گرفت که مقرر شد طی نامه      
را شانعضو خواسته شود حوزه مالیاتی         

مشخص نمایند تا انجمن لیست اعضاي خود را        
به حوزه مربوطه اعالم نماید و از کارشناسان          

-هاي حل مورد وثوق انجمن در جلسات هیات     
اختالف به عنوان نماینده کارفرما استفاده شود.

بر اساس برنامه از پیش تعیین         
شده جلسه سخنرانی ماهانه         
انجمن مدیران صنایع با موضوع      

مشکالت صنعت با حضور جناب آقاي مهندس        
حمیدرضا فوالدگر رییس کمیسیون ویژه حمایت      
از تولید مجلس شوراي اسالمی و با حضور            
اعضاي هیات مدیره و جمعی از اعضاي انجمن         

1396روز دوشنبه بیستم آذر ماه      16در ساعت   
در محل سالن اجتماعات انجمن برگزار شد.

هایی که در زمینه رفع     در این جلسه اهم فعالیت    
موانع تولید در مجلس و کمیسیون حمایت از           

هایی که  تولید انجام شده، همچنین لوایح و طرح      

در این رابطه در مجلس در دست اقدام است           
توسط سخنران جناب آقاي مهندس فوالدگر         
بیان گردید و سپس اعضاي حاضر در جلسه           

نظرات خود را در خصوص چگونگی حل        نقطه
نظر گردید مشکالت تولید مطرح و بحث و تبادل

هاي و قرار شد انجمن مدیران صنایع گزارش        
هاي اعضاي خود را براي      کارشناسی و دیدگاه  

کمیسیون حمایت از تولید ارائه نماید و             
ها گسترش یابد.همکاري

سخنرانی ماهانه با حضور رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید 
مجلس شوراي اسالمی همزمان با جلسه هیات مدیره برگزار شد 

جلسه گردهمایی
کارشناسان مالیاتی انجمن 

مدیران صنایع برگزار شد

قابل توجه مدیران مالی
شرکت هاي 

عضو انجمن مدیران صنایع
پیرو تصمیمات جلسه گردهمایی کارشنـاسـان   
مالیاتی، انجمن مدیران صنایع طی نامه شمـاره  

از مدیران مـحـتـرم    1396/9/22مورخ 48719
هاي عضو انجمن درخواست نمود مالی شرکت

تا حوزه مالیاتی شرکت خود را مشخص و از   
به انجـمـن اعـالم      88839641طریق فاکس 

نمایند تا بتوان در زمان مناسـب بـراي حـل        
هاي عضو از مسائل و مشکالت مالیاتی شرکت

طریق معرفی کارشناسان مالیاتی مورد وثـوق    
هاي حل اختالف مالیاتـی بـه     انجمن به هیات

عنوان نماینده کارفرما با داشـتـن حـق راي        
ریزي و اقدام نمودبرنامه

»و کار در فضاي مجازيآشنایی با فرآیند کسب «سمینار 
وکار در فضاي مـجـازي   روزه تحت عنوان آشنایی با فرآیند کسبانجمن مدیران صنایع سمیناري نیم

ـازان را برنامه1396/10/25 دوشنبه مورخ روز  ریزي نموده و از جناب آقاي مهندس کافی، مدیرعامل شرکت کارس
فرا داده ایرانیان دعوت شده است تا با تشریح محورهاي سمینار پاسخگوي سؤاالت مدیران باشند.

) در عملیات درونی سازمانmaster dataنقش اطالعات استاندارد (-محورهاي سمینار: 
نقش اطالعات استاندارد در عملیات تجاري سازمان-
market placeشناخت سامانه هاي تجارت الکترونیکی و -

بگیرند.تماس 88813048توانند با روابط عمومی انجمن با شماره مندان براي کسب اطالعات بیشتر میعالقه

هاي  کارشناسی منتشر شده گزارش
در بخش پژوهش انجمن

بررسـی  «تحت عنوان:  144گزارش شماره -
المللی در   هاي ایجاد شده در عرصه بینفرصت

حوزه صادرات صنعتی و ارائه پیشنهادات بـراي  
»هابرداري از آنبهره

بررسـی  «تحت عنوان:  145گزارش شماره -
»کل کشور1397الیحه بودجه سال 
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امین سال تاسیس و  اجالس عمومی ساالنهبرگزاري مراسم ویژه جشن سی
انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي
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-مطالبه عوارض از سوي شهرداري الوند در سال       
هاي اخیر، واحدهاي صنعتی و تولیدي مستقر در        
شهر صنعتی البرز واقع در شهر الوند را با مشکل          
رو به رو نموده است. در حالی که بر اساس راي           

مورخ 1370/12/131/70وحدت رویه شماره      
بخشنامه شماره  دیوان عدالت اداري،    1370/4/25

شهرداري الوند در مورد مطالبه     67/8/1مورخ  9
یک درصد عوارض فروش از تولیدات              

.کارخانجات شهر صنعتی البرز ابطال شده است
48195انجمن مدیران صنایع طی نامه شماره          

مراتب را به جناب آقاي دکتر      1396/9/25مورخ  
صادق نجفی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و        

هاي صنعتی منعکس و اظهار نمود وضع         شهرك
ها  اصوالً    هرگونه عوارض از سوي شهرداري      

-شهركبه  آنباشد و تسري  مربوط به شهرها می   
وجاهت قانونی ندارد.صنعتی هاي 

انعکاس مشکل مطالبه
عوارض از سوي شهرداري الوند

به سازمان صنایع کوچک 
و شهرك هاي صنعتی

اجالس عمومی ساالنه و مراسم ویژه جشن           
امین سال تاسیس انجمن مدیران صنایع شعبه       سی

با 1396/9/11خراسان رضوي روز شنبه مورخ       
حضور آقایان: محمدرضا ستوده دبیرکل انجمن       

نفر 142و صادقی مدیر امور شعب و با شرکت          
از اعضاي انجمن و میهمانان ویژه در سالن            

سازان ساپکو مشهد    اجتماعات مجموعه قطعه   
برگزار شد.

ابتدا آقاي مهندس طیبی نایب رییس هیات رییسه   
به حضار خوشامد گفت و سپس آقاي ستوده           
دبیرکل اجالس پیام جناب آقاي مهندس خلیلی        
ریاست محترم انجمن را قرائت نمودند و مراسم         
با اهداي لوح تقدیر به رؤساي هیات رییسه قبلی         

انجمن ادامه یافت.

سپس با انتخاب هیات رییسه، اجالس رسمیت         
یافت و گزارش فعالیت ها و عملکرد مالی ارائه          

و به تایید رسید.

در ادامه، انتخابات برگزار شد و اعضاي جدید          
سال به شرح زیر     2هیات رییسه براي مدت       

انتخاب شدند:

:اعضاي اصلی آقایان
رضا حمیدي، رییس هیات مدیره و          –1

مدیرعامل شرکت فرش مشهد                           
عشري، رییس هیات مدیره      احمد اثنی -2

شرکت بهسو صنعت                                    
مقدم، رییس هیات مدیره و      علی شریعتی –3

مدیرعامل شرکت نوین زعفران                       
فرامرز مرادي، نایب رییس هیات مدیره        –4

ساز مشهد                                  شرکت قطعه
بخش، مدیرعامل گروه صنعتی    عبداهللا یزدان –5

پارت الستیک                                      
-جلیل افشارنژاد، مدیرعامل گروه سرمایه     –6

سازان                                    گذاري پارت
محمدعلی چمنیان، مدیرعامل شرکت نیان      –7

الکترونیک                                            

البدل، آقایان:اعضاي علی
مهدي نعیمی پور، مدیرعامل گروه صنعتی       –1

اترك شیمی شرق
فر، مدیرعامل و عضو هیات مدیره       بیژن زاهدي   –2

شرکت ایران خودرو خراسان                
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اعضاي جدید انجمن مدیران صنایع
تعداد دیگري از مدیران واحدهاي تولیدي و صنعتی کشور به شرح زیر به جمع 

شان را گرامی داشته و دسـت      پیوستند. مقدم اعضاي انجمن مدیران صنایع
فشاریم.شان را به گرمی میهمکاري

3

ماشاءاهللا قاسمی نژاد
رییس هیات مدیره شرکت 

گروه صنعتی یار 
(انجمن مدیران صنایع)

amsiran@: لینک عضویت در کانال تلگرام انجمن مدیران صنایع

یونس فروزش نژاد
مدیرعامل و رییس هیات مدیره 

شرکت اطلس نوار گیالن
(شعبه گیالن)

پرویز گلریز ارم ساداتی
رییس هیات مدیره شرکت 

و لولهساختهکانال پیش
گیالنبتونیقطعات

ابوالفض آلبویه
مدیرعامل و رییس هیات مدیره 

شرکت کوبش کویر سمنان
(شعبه سمنان)

امیرحسین باقري
مدیرعامل شرکت

تجدیدپذیر آفشیدهايانرژي
(شعبه خراسان رضوي)

مهندس مسعود محمد زاده خوردو
مدیرعامل و رییس هیات مدیره 
شرکت اندیشه مبارك رضوان

(شعبه خراسان رضوي)

مهندس احمد انسان
نایب رییس هیات مدیره 
شرکت گیبر قطعه سپهر
(شعبه خراسان رضوي)

مسعود باقري مهماندوستی
مدیرعامل شرکت دامپروري 

آذربایجان خاوري
(شعبه آذربایجان شرقی)

رودیوسف هادي سیه
مدیرعامل و عضو هیات 

مدیره شرکت آذر دوام یول
(شعبه آذربایجان شرقی)

ناصر حسن بابایی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
شرکت صنایع غذایی ناصرطعم

(شعبه آذربایجان شرقی)

مهندس علیرضا حشمتی
عضو هیات مدیره شرکت 

کنترل فرایند رادمان
(شعبه فارس)

مهندس حمیدرضا رستگار
مدیرعامل شرکت سایه گستر 

حصار صنعت برق جنوب
(شعبه فارس)

انجمن مدیران صنایع خواستار 
همکاري بیشتر اعضاي محترم است

انجمن مدیران صنایع در جهت بهبود عملکرد         
مابین در ارائه خدمات    خود و اصالح روابط فی    

قابل قبول از اعضاي محترم تقاضا دارد:
اعضا براي ارتباط بهتر یک نفر را از طرف           -1

خود به عنوان نماینده شرکت به انجمن معرفی         
نمایند.

ارسال آدرس اینترنتی (ایمیل) و تلفن همراه       -2
قابل دسترس براي دریافت اخبار مهم و مرتبط با      

صنعت از طریق تلگرام
رسانی تلگرام انجمن با لینک کانال اطالع-3

h p s : / / t .me / ams i r an   و شماره
اندازي شده است. لطفاً       راه09120702036

شماره را ذخیره و از اخبار انجمن و صنعت آگاه    
شوید.

ارسال آخرین عکس رنگی خود براي تجدید       -4
کارت عضویت

همکاري در اجراي مصوبه مجمع عمومی        -5
براي معرفی اعضاي جدید براي پیوستن      96سال  

به خانواده بزرگ انجمن
هاي انجمن با پرداخت به     حمایت از فعالیت  -6

موقع حق عضویت
قبول مشارکت خود و دیگر مدیران شرکت        -7

هاي و گردهمایی آموزشیو علمی هاي در فعالیت
انجمن

مشارکت در نشریه ماهانه کارآفرین با ارسال       -8
مقاله و اعالم آمادگی براي رپرتاژ آگهی

در دست تهیه و     1397سررسیدنامه سال    -9
توانند براي درج آگهی    باشد. اعضا می  چاپ می 

مورد نیاز با روابط     نامهو اعالم تعداد سررسید    
عمومی تماس بگیرند.

اعالم آخرین تغییرات عضو و شرکت          -10
اصالح بانک اطالعاتی   وتکمیل  جهتمربوطه  

انجمن
میل فایل لوگوي شرکت از طریق اي      ارسال-11

به انجمن براي تهیه بنرهاي جمعی اعضا.
نظرات عضو در مورد بهبود       اعالم نقطه -12

هاي انجمن.فعالیت

استفاده از کارشناسان
مالیاتی انجمن مدیران صنایع براي 

حل اختالف هايحضور در هیات
توانند کارشناسان مالیاتی خبره مورد      اعضا می 

وثوق انجمن مدیران صنایع که داراي حق راي         
اختالف مالیاتی هستند را به      هاي حل در هیات 

عنوان نماینده کارفرما براي حل مشکالت خود        

معرفی نمایند.
لطفاً براي کسب اطالعات بیشتر با انجمن، تلفن         

تماس بگیرید.88825385و 88304070
اسامی کارشناسان مورد وثوق انجمن با داشتن         

ها عبارتند از آقایان:حق راي در هیات
علیرضا سجادي، امیر     محمدحسن کرفسی، سید    

پناه، دان، حسین رضوان     کیارشی، ابراهیم حق     
-مقدم، غالمرضا   داود  عزیز  کیومرث سوادکوهی، 

طاري بخش. 



1396آذرماه 

سال سی و هشتم
168شماره 

صنعتو مطبوعات

4

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 88304070هاي: تلفن

با سفارش و درج آگهی: تماس با روابط عمومی انجمن1397مشارکت در تهیه سررسیدنامه سال 

جویاي کار
-آقا، کارشناس رشته حسابداري، آشنایی با نـرم 

افزارهاي تخصصی حسابداري، انجام کـارهـاي   
مالی و اعتباري و حسابداري، آشنایی به زبـان    

انگلیسی در حد متوسط .

، اولـیـن     1396/9/13روز دوشنبه 14در ساعت 
جلسه سمینار آشنایی با مـرکـز داوري اتـاق          
بازرگانی تهران با حضور جمعـی از مـدیـران        

هاي عضو در محل سالن اجـتـمـاعـات       شرکت
انجمن برگزار گردید.

زاده معاون حـقـوقـی و      ابتدا آقاي حمید حسن
اجرایی مرکز داوري اتاق تهران هدف از تشکیـل  
مرکز داوري و سابقه فعالیت آن را بیان داشتند و 

رتبه سپس آقاي دکتر امرایی یکی از قضات عالی
به تشریح کامل و فرآیند کـار مـرکـز داوري        
پرداختند و عملکرد آن را با دادگستري مقـایسـه   

-هاي مرکز داوري را نسبت به پیکردند و مزیت
یري اختالفات از طریق مراجع قضایی چنین بیان 

داشتند:
مندي بهره-2ماهه 3الی 2زمان پروسه کار -1

هاي مختلفاز داوران متخصص در زمینه
گیري و انتخاب داور و یا داوران بنا بـر    بهره-3

حفظ شئونـات طـرفـیـن       -4اقتضا و موضوع
یـک  -6قابلیت تمدید مدت داوري-5دعوا

مـحـرمـانـه    -7صدور راي  بودن ايمرحله
قدرت اجرایی راي داوري.-8بودن 

تواند جلوي در ادامه گفته شد تنها عاملی که می
اجراي راي داوري را بگیرد اعتراض به داوري   
نزد قاضی دادگستري است کـه قـاضـی هـم         

نمـایـد   موضوع را فقط از نظر شکلی بررسی می
بیان شد که آیا راي درست بوده یا خیر. همچنین  

ـام  152  کشور عضو کنوانسیون شناسایی و اجراي احک
داوري خارجی نیویورك هستند و راي صادر شده در   
هر کشوري که عضو این کنوانسیون است مورد پذیرش 

باشد.دیگر کشورهاي عضو می
مرکز داوري   3در خاتمه نیز گفته شد در ایران 

برگزار شد سمنیار«آشنایی با مرکز داوري اتاق بازرگانی تهران»

روز برگزاري برگزاريساعتسخنرانشرح برنامهعنوان

دوشنبه 16-18از مسووالن بانک مرکزيبررسی آثار تغییر نرخ ارز بر اقتصاد و تولیدسمینار نیم روزه
1396/10/11

سمینار نیم روزه
آشنایی با فرآیند کسب و کار

مجازيدر فضاي 
شرکت کارسازان فراداده ایرانیان مدیرعامل

دوشنبه 14-16(کادا)
1396/10/25

دوشنبه 16-18رییس سازمان امور مالیاتی کشورمسائل و مشکالت مالیاتیسخنرانی ماهانه
1396/11/16

سمینار نیم روزه
تحلیل بازارهاي جهانی و منطقه 

در جهت توسعه صادرات
چهارشنبه 14-16مرکز توسعه صادرات

1396/11/25

فضاي کسب و کار با تاکید بر اشتغالسخنرانی ماهانه
معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی
دوشنبه 17-15

1396/11/30

1396هاي دي و بهمن انجمن مدیران صنایع در ماههاي برنامه سمینارها و گردهمایی

وجود دارد که عبارتند از: مرکز داوري ایـران،     
مرکز داوري کانون وکال و مرکز داوري اتـاق      

بازرگانی تهران.
مندان براي آگاهی و آشنایی بیشتر با مراکز عالقه

توانند به سایت مرکـز داوري اتـاق       داوري می
www.arbitration.tccim.irبازرگانی تهران به آدرس   

مراجعه نمایند.
به کار خود خاتمه داد و     16جلسه در ساعت 

هـاي اعضـا و       گویی به سـوال   قرار شد پاسخ
هایی از آراي صادره در جلسـات  همچنین نمونه

بعدي ارائه شود.


