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از سوي معاون اول رئیس جمهور صورت گرفت: 
نامه اجرایی قانونابالغ آیین

حمایت صنعتی  و جلوگیري از 
هاي کشورتعطیلی کارخانه

همین صفحه 

هاي بخشنامه
سازمان امور مالیاتی کشور
4و 2صفحات

پیشنهاد رییس اتاق ایران:
اي براي عبور از تشکیل نهاد فراقوه

مشکالت اقتصادي کشور
3صفحه 

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

صد و سی و چهارمین سالگرد تاسیس مجلس          
وکالي تجار که اینک اتاق بازرگانی، صنایع ،           

18شود، دوشنبه    معادن و کشاورزي نامیده می     
هاي شاخص  با حضور چهره   1396دي ماه    

کشورمان از جمله محمدجواد ظریف وزیر امور        
خارجه، محمد شریتعمداي وزیر صنعت، معدن و       
تجارت، محمود حجتی وزیر کشاورزي و احمد        
مسجد جامعی عضو شوراي شهر تهران و جمع          
کثیري از کارآفرینان در تاالر وحدت برگزار و به         

چهره هاي شاخص اقتصادي    ونوآورانکارآفرینان،
الضرب اهدا شد.کشور نشان و لوح امین

اصغر حاجی بابا که یکی از        جناب آقاي علی   

کارآفرینان و پیشکسوتان عضو انجمن مدیران صنایع
الضرب دریافت کردندلوح و نشان امین

گذاران انجمن مدیران صنایع نیز هستند به        بنیان
عنوان پیشکسوت و سرکار خانم دکتر هاله           
حامدي فر مدیرعامل شرکت دارویی سیناژن با        

الضرب تقدیر شدند و    دریافت لوح و نشان امین    
گذار گروه صنعتی    آقاي ایوب پایداري بینان     

زایی و موفقیت در عملکرد     میهن به پاس اشتغال   
-امیننشانوتندیس، لوح   دریافت  به  نیز موفق   

الضرب گردیدند.
انجمن مدیران صنایع این موفقیت را از طرف          
همه اعضاي این تشکل به این بزرگواران تبریک        

.گفته و توفیق روزافزون آنان را آرزومند است

انجمن مدیران صنایع 
کندبرگزار می

هاي مالیاتی و راهکارهاچالش

: جناب آقاي دکتر غالمعلی طالبی سخنران
عضو شوراي عالی مالیاتی

1396/11/15: یکشنبه روز برگزاري
توانند کسب اطالعات بیشتر می   برايمندانعالقه

88304070هاي  با روابط عمومی انجمن شماره    
تماس بگیرند88813048و 

نامه اجرایی از سوي معاون اول رئیس جمهور صورت گرفت: ابالغ آیین
هاي کشورقانون حمایت صنعتی  و جلوگیري از تعطیلی کارخانه

هاي اقتصـادي کشـور احـیـاي         یکی از دغدغه
واحدهاي تولیدي و صنعتی و جـلـوگـیـري از       

ها و بیکاري کارگران بوده اسـت  تعطیلی کارخانه
که دولت در راستاي حفاظت از حیات اقتصـادي  

ها را   ها در اولین اقدام بحث تامین مالی آنبنگاه
مورد توجه قرار داد تا به تـدریـج اقـدامـات         

ها انجام دهد.ریزياثرگذارتري در فرایند برنامه
به پیشنهـاد  1396/10/20هیات وزیران در جلسه 

وزارت 1396/3/31مـورخ    60/79073شماره 
صنعت، معدن و تجارت و به اسـتـنـاد اصـل         
یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جـمـهـوري      

نامه اجرایی قانون حـمـایـت    اسالمی ایران، آیین

هـاي  صنعتی و جلوگیري از تعطیلی کارخـانـه  
کشور را تصویب نمود.

مـاده تـوسـط اسـحـاق          27نامه با این آیین
جهانگیري معاون اول رییس جمهور به وزارت   
صنعت، معدن و تـجـارت، وزارت جـهـاد           
کشاورزي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 

مرکـزي  وزارت امور اقتصادي و دارایی و بانک
جمهوري اسالمی ابالغ شده است.

اعضاي محترم انجمن مدیران صـنـایـع بـراي       
توانـنـد   نامه میگانه این آیین27آگاهی از مواد 

www.amsiran.comبه سایت انجمن به آدرس 

مراجعه نمایند.

انتشار ماهنامه
کارآفرین ویژه نوروز

انجمن مدیران صنایع در نظر دارد مـاهـنـامـه     
کارآفرین را به صورت ویژه در پـایـان سـال      

به چاپ رساند.1396
از اعضاي محترم تقاضا دارد براي درج آگهـی  

هاي شرکت مطبوع خـود  محصوالت و فعالیت
با روابط عمومی انجمن با شـمـاره تـلـفـن          

تماس حاصل نمایند. بدیهی اسـت   88813048
انتخاب صفحات ویژه بر اسـاس اولـویـت        

درخواست اعضا خواهد بود.
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انجمن مدیران صنایع دفتر نیشابور
برگزاري اجالس عمومی ساالنه انتخابات هیات      

رییسه انجمن مدیران صنایع دفتر نیشابور
اجالس عمومی ساالنه انتخابات هیات رییسه        
انجمن مدیران صنایع دفتر نیشابور روز شنبه          

با حضور آقاي حسن      1396/10/16مورخ  
نفر از  35صادقی مدیر امور شعب و با شرکت        

اعضاي انجمن و میهمانان در سالن تاالر مجتمع        
فوالد خراسان برگزار شد.

ابتدا آقاي حاج محمد رفیقیان رییس هیات           
رییسه انجمن نیشابور اجالس را افتتاح و به           
حضار خوشامد گفت و سپس آقایان: دکتر           

هاي اللهی دبیر انجمن گزارشی از فعالیت          
دار و عضو هیات      انجمن و نصیرایی خزانه     

رییسه گزارش مالی را ارائه دادند و در ادامه           
اي از طرف نماینده خیریه بهزیستی      جلسه دکلمه 

نیشابور قرائت شد، آنگاه مدیر امور شعب پیام         
جناب آقاي مهندس خلیلی ریاست محترم          
انجمن را قرائت نمودند و  با انتخاب هیات            
رییسه، اجالس رسمیت یافت و گزارش            

ها و عملکرد مالی ارائه و به تایید رسید.فعالیت
در ادامه انتخابات برگزار شد و اعضاي جدید         

سال به شرح زیر     2هیات رییسه براي مدت      
برگزیده شدند:  

:اعضاي اصلی آقایان
محمد رفیقیان، رییس هیات مدیره شرکت      –1

گراند صنعت خراسان

-هادي هائدي، مدیرعامل شرکت فرآورده      –2
هاي لبنی جلگه

سیدحسین احمدي سلیمانی، مدیرعامل      –3
مجتمع فوالد خراسان

یوسف نصیرایی، مدیرعامل شرکت زرین      –4
ممتاز خراسان

آبادي، مدیرعامل شرکت فوالد    مهدي قاسم –5
اگزوز خراسان

:اعضاي علی البدل آقایان
علی اصغر محمدپور، مدیرعامل شرکت       –1

صنایع غذایی گرینه
محمدمجید مداح، مدیرعامل شرکت اگزوز     –2

خودرو خراسان

انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي
برگزاري پانزدهمین و شانزدهمین جلسه        -

کارگروه تامین مالی، بانکی و تسهیالت ذیل          
کارگروه تسیهل و رفع موانع تولید که با حضور         

هاي مختلف کشور و دبیر         نمایندگان بانک  
، سازمان امور      هاشوراي هماهنگی بانک     

اقتصادي و دارایی خراسان، دفتر هماهنگی امور       
نفره 5اقتصادي استانداري خراسان،، کمیسیون      

گذاري، اختالف و حمایت قضایی از سرمایه     حل
دادگستري کل استان، اداره کل تعاون، کار و          
رفاه اجتماعی استان، خانه صنعت، معدن و           
تجارت استان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و        

هاي صنفی  کشاورزي خراسان، کانون انجمن     

پرونده 13کارفرمایان خراسان که در این جلسه        
مصوبه صادر شده است.18بررسی و 

CPAبرگزاري سمینار آموزشی آشنایی با          -
کانادا و حرفه جهانی حسابرسی با همکاري گروه        

مالی و مالیاتی انجمن
برگزاري دوره آموزشی قوانین و مقررات تامین       -

اجتماعی
هاي برگزاري دوره آموزشی چگونه از تست       -

هاي برتر استفاده نماییم.استخدامی براي گزینش

، 1396/10/19، مورخ 200/96/144بخشنامه 
سازمان امور مالیاتی کشور

ها و   امکان تسري کلیه بخشودگی      :  موضوع
هاي مالیات بر درآمد حقوق معافیت

نظر به اینکه در خصوص تسري احکام مربوط به          
بخشودگی و معافیت مالیات بر درآمد حقوق از          

و 91ماده   14جمله معافیت موضوع بند         
قانون 92بخشودگی مالیاتی موضوع ماده          

قانون 56مالیاتهاي مستقیم و معافیت موضوع ماده     
جامع خدمات رسانی به ایثارگران، به مبالغ            
پرداختی (حقوق) در اجراي مقررات تبصره هاي        

قانون مالیاتهاي مستقیم، مصوب    86ماده  2و  1
، به اشخاص مشمول بخشودگی و         1396/4/27

معافیت هاي مزبور، ابهاماتی مطرح میباشد، لذا         
متذکر می گردد:

1با عنایت به صراحت حکم مذکور در تبصره           
قانون موصوف، که به موجب آن مقرر         86ماده  

گردیده است، در مورد پرداخت هایی که ازطرف        
غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص          
حقیقی به عمل می آید، پرداخت کنندگان مکلفند        
هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت           
معافیت هاي قانونی مربوط به حقوق،به جز            

)این قانون،به نرخ     84معافیت موضوع ماده (      
) محاسبه، کسر و حداکثر     %10مقطوع  ده درصد (    

تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوي نام و نشانی             
دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی         

با رعایت  ”  ، و عبارت  ”…محل،  پرداخت کنند    
در مفاد تبصره   ″1سایر احکام مقرر در تبصره       

قانون یاد شده، همچنین با ملحوظ نظر        86ماده  2

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور

اجالس عمومی و انتخابات هیات رییسه انجمن مدیران صنایع  دفتر نیشابور
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اعضاي جدید انجمن مدیران صنایع
پیوستنـد.  تعداد دیگري از مدیران واحدهاي تولیدي و صنعتی کشور به شرح زیر به جمع اعضاي انجمن مدیران صنایع

فشاریم.شان را به گرمی میشان را گرامی داشته و دست همکاريمقدم

3

اصغر رجبی همدانی
مدیرعامل شرکت

نساجی 
هدیه شمال 
(شعبه گیالن)

amsiran@: لینک عضویت در کانال تلگرام انجمن مدیران صنایع

دکتر محمود امراللهی
مدیرعامل شرکت

بیمه رازي
(انجمن مدیران صنایع)

حسن رفیع زاده
مدیرعامل شرکت

تعاونی بهبافت شفت 
(شعبه گیالن)

مهندس شاهرخ یزدانی
مدیرعامل شرکت 

سازي انصار تبریزکارتن
(شعبه آذربایجان شرقی)

یوسف ژاله
فرآوري عضو هیات مدیره شرکت

وکاکائویی تبریزروغنیهايدانه
(شعبه آذربایجان شرقی)

محمدعلی برهانی زاد
مدیرعامل و نایب رییس هیات 

مدیره شرکت شیرین عسل
(شعبه آذربایجان شرقی)

مهندس علیرضا پرکار اصل
مدیرعامل و نایب رییس هیات 

مدیره شرکت آسیا پک 
(شعبه آذربایجان شرقی)

مهرزاد جمشیدي
مدیرعامل و رییس هیات مدیره 

شرکت تولیدي و صنعتی 
کارخانجات آرد خوشه فارس

(شعبه فارس) 

آرش بازیار
مدیرعامل و نایب رییس هیات 
مدیره شرکت فنی و ساختمانی 

هاي تک ایستا جنوبسازه
(شعبه فارس) 

مهندس محمدحسین مسعودي
مدیرعامل شرکت

سازان ابنیه
نصر پارس

(شعبه فارس) 

مهندس هادي نادري
مدیر

کارخانه
خرم صنعت

(شعبه فارس) 

مهندس احمد علیشاهی
مدیر عامل شرکت 

مهندسی پویا 
نصب پارس

(شعبه فارس) 

رییس اتاق بازرگانی، صنایـع، مـعـادن و        
کشاورزي ایران در سی و دومین نشـسـت     
هیات نمایندگان گفت امروز مشکالت زیادي 

سازي در اقتصاد کشور وجود دارد که شفاف
الزمه خروج از این بحران است و براي حـل  

اي بحران اقتـصـادي کشـور      پایدار و ریشه
اي و مقتدر براي پیشنهاد کردند نهادي فراقوه

گیري در حوزه اقتصاد تشکیل شـود.    تصمیم
-کشورهاي چین، سنگاپور و مالزي تجربه راه

تـوان از    اندازي چنین نهادي را دارند که می
آن بهره برد. وي افزود هیات امنـاي نـهـاد       

نفعان بخـش  تواند از افراد و ذياي میفراقوه
اقتصادي، کارشناسان دولت، نمایندگان بیـت  

نمایـنـدگـان    رهبري، نمایندگان قوه قضاییه، 

پیشنهاد رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران
تشکیل نهاد فراقوه اي براي عبور از مشکالت اقتصادي

هاي اقتصادي، فنی و جامعه دانشگاهی در رشته
علوم اجتماعی و نیز مدیران اجرایی، تولـیـدي،   

ـاي و تشکلهااتاقسويصادراتی، و خدماتی از  ه
نهاد خصوصی باشند.مردم

اي باید تنها و تنها براي برنامـه  این نهاد فراقوه
گـیـري   توسعه و اجراي امور اقتصادي تصمیم

هاي اقتصادي موظف به کند و کلیه وزارتخانه
اجراي این قوانین باشند.

از آنجایی که گاهی انبوه قوانیـن پـوسـیـده       
اقتصادي ما با شرایط مدرن امـروزي مـانـع      
توسعه اقتصاد است، باید مصوبات این نهاد در 
حکم قوانین اقتصادي قلمداد شده و تـوسـط   

مجلس به تصویب برسد.

قراردادن اینکه کلیه پرداخت هاي موضوع تبصره       
قانون یادشده  86ماده  2و حسب مورد تبصره       1

در قالب پرداخت حقوق میباشد، لذا در صورت         
پرداخت وجوه موضوع تبصره هاي مذکور به هر         
یک از اشخاص صدراالشاره، به استثناي معافیت        

) قانون مالیاتهاي مستقیم، سایر      84موضوع ماده (  
بخشودگی ها و معافیت هاي حقوق از جمله            

قانون مذکور  92بخشودگی مالیاتی موضوع ماده     
قانون 91ومعافیت هاي مالیاتی موضوع ماده         

قانون جامع خدمات   56مالیاتهاي مستقیم، ماده     
قانون برنامه  88رسانی به ایثارگران، بند (ز) ماده       

ششم توسعه و معافیت مالیات بر درآمد حقوق          
صنعتی با  ناشی از فعالیت در مناطق آزاد تجاري       

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد     13رعایت ماده   
یابد.                       در این خصوص نیز تسري میصنعتی،تجاري

سید کامل تقوي نژاد 
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه ...
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خبرنامه صنعت و مطبوعات
نشریه داخلی انجمن مدیران صنایع

طرح و اجرا: عالیه هدایتی

روي خیابان نشانی: خیابان استاد مطهري، روبه
، طبقات سوم و چهارم264میرعماد، شماره 

88825385و 88304070هاي: تلفن

با روابط عمومی انجمن تماس بگیرید1397نامه نوروز عضو گرامی، براي سفارش و درج آگهی در ماهنامه کارآفرین ویژه

همانگونه که در شماره قبل خبرنامه صنعت و            
تقاضاي «تحت عنوان  168مطبوعات شماره     

انجمن مدیران صنایع براي جلب همکاري بیشتر         
شود، شد، بار دیگر یادآوري می        اعالم»اعضا

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 .m e / am s i r a n   و شماره
اندازي شده است. لطفاً شماره     راه09120702036

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 سال       -5

براي معرفی اعضاي جدید براي پیوستن به         96
خانواده بزرگ انجمن

هاي انجمن با پرداخت به      حمایت از فعالیت  -6
موقع حق عضویت

قبول مشارکت خود و دیگر مدیران شرکت         -7
هاي انجمنگردهماییوآموزشیوعلمیهايفعالیتدر
مشارکت در ماهنانه کارآفرین با ارسال مقاله و        -8

اعالم آمادگی براي رپرتاژ آگهی
-اعالم آخرین تغییرات عضو و شرکت مربوطه    -9

بانک اطالعاتی انجمنو اصالحتکمیل جهت
میل لوگوي شرکت از طریق اي     فایل  ارسال  -10

به انجمن براي تهیه بنرهاي جمعی اعضا
نظرات عضو در مورد بهبود        اعالم نقطه -11

هاي انجمن.فعالیت

روز برگزاري برگزاريساعتسخنرانشرح برنامهعنوان

هاي مالیاتی و راهکارهاچالشسخنرانی ماهانه
آقاي غالمعلی طالبی

عضو شوراي عالی مالیاتی
یکشنبه 16-14

1396/11/15

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

1396انجمن مدیران صنایع در بهمن ماه هاي برنامه سمینارها و گردهمایی

استفاده از کارشناسان
مالیاتی انجمن مدیران صنایع 

براي حضور 
حل اختالف  مالیاتیهايدر هیات

توانند کارشناسان مالیاتی خبره مورد        اعضا می 
وثوق انجمن مدیران صنایع که داراي حق راي در          

اختالف مالیاتی هستند را به عنوان       هاي حل هیات
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 حق        

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

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

طاري بخش. 

قابل توجه مدیران مالی
شرکت هاي عضو انجمن مدیران صنایع

پیرو تصمیمات جلسه گردهمایی کارشناسان مالیاتـی،  
مـورخ  48719انجمن مدیران صنایع طی نامه شماره 

هاي عضـو  از مدیران محترم مالی شرکت1396/9/22
انجمن درخواست نمود تا حوزه مالیاتی شرکت خـود  

به انجـمـن   88839641را مشخص و از طریق فاکس 
اعالم نمایند تا بتوان در زمان مناسب براي حل مسائل 

هاي عضو از طریق معرفـی  و مشکالت مالیاتی شرکت
هـاي  کارشناسان مالیاتی مورد وثوق انجمن به هیـات 

حل اختالف مالیاتی به عنوان نماینده کارفرما با داشتن 
ریزي و اقدام نمود.حق راي برنامه

بخشنامه اطالعیه مهم
سازمان امور مالیاتی کشور

1396/10/4مورخ 200/96/131شماره بخشنامه
سازمان امور مالیاتی کشور

میلیون تومان5هاي باالي موضوع: پرداخت

با توجه به سواالت و ابهامات مطرح شـده در    
3خصوص اجراي مفاد حکم مذکور در تبصره   

قانون مالیاتهاي مستـقـیـم مصـوب       147ماده 
و به منظور اتخاذ وحـدت رویـه     1396/4/31

دارد:بدین وسیله مقرر می

نظر به اینکه در تبصره فوق به صورت صـریـح   
هزینه هاي پرداختی مورد حکم قرارگرفته است، 
بنابراین نصاب مندرج در تبصره فوق صرفا در   

هاي پرداختی که بـه صـورت       خصوص هزینه
) 50ر000ر000(نقدي و بیش از پنجاه میلیون ریال

هاي بوده، جاري است. لذا در صورتی که هزینه 
پرداختی نقدي بیش از پنجاه میلیون ریال که از 
طریق سیستم بانکی مودي انجام نشده باشد، از   
نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. این حکم به  
سایر هزینه هاي انجام شده که از سایـر طـرق     

گردد، قابل تسري نخواهـد  تسویه و یا تهاتر می
بود. 

نژادسید کامل تقوي
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

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

افزارهاي تخصصی حسابداري، انجام کارهاي مالی 
و اعتباري و حسابداري، آشنایی به زبان انگلیسی در 

ي همکاري است.حد متوسط، آماده
0902-7117927تلفن:  


