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

»که ایران چو باغی است خرم بهار«

سپاس بیکران خداوند متعال را که سال و مجالی          
دیگر را براي زیستن در این جهان و در این پهنه           

زیبا ، ایران عزیز فرصت داد .
. سالی که   »امکان«بود و   »امید«سال  96سال  

با امید و  اتکا به تجارب ارزشمند برآمده از              
مهم براي گشودن ، امکانی وقایع و حوادث یکساله   

ه ا ي   ت ا ر ی خ ی   م ش ک ال ت     م ی ه ن   عـز یـز مـا ن   گ ر ه 

آورد.  فراهم می
در این مسیر سوال اساسی آن است  که آمال و             

چگونه »ملت«اهداف  خود را به عنوان یک           
پیگیري نماییم که راهگشاي حل مسایل و رفع          

هاي اي افزوده  بر گره     مشکالت باشد  و نه گره      
زننده به استقالل،    دیگر و خداي ناکرده آسیب      

تمامیت ارضی و منافع ملی این سرزمین آنچنانکه        
بهار و نوروز فرصت و سنتی است در تداوم  و            

؛ ؛ تولدي  دوباره و نه گسست و شکست        نو شدن 
میالدي در امتداد رشته حیات چند هزار ساله           
تاریخی این ملک و نه گسسته از آن و در تضاد و          

تخاصم با این پیشینه تمدنی غرورآمیز.
آنچه در ابتدا شایسته توجه است، آن است  که            
حل مسایل و مشکالت گوناگون و بعضا مزمن و          

مان و از جمله مشکالت اقتصادي       تاریخی میهن 
گریبانند، صبوري و   که کارآفرینان با آن دست به      

طلبد و همکاري و همراهی با           حوصله می  

ها و  دولتمردان براي فایق آمدن بر این چالش        
نامالیمات. چرا که حل  این مشکالت نه              

مدت دارد و نه    راهکاري  سریع و آسان و  کوتاه 
صرفا از دست یک نهاد و قوه و حتی ساختار            
حاکمیت به تنهایی  ساخته و نیازمند تالشی ملی         

گیري از خرد جمعی است.  و بهره
ضرورتی است  »آشتی ملی «بر این اساس     

براي ایجاد فضاي  الزم براي این حرکت        بنیادین
وگوي همبسته  تا در گام بعدي امکان گفت           

جانبه اجتماعی  فراهم و در ادامه نیز               همه
منشوري براي یک وفاق همگانی  در چارچوب        
رفاه و توسعه و امنیت ملی تدوین و اجرایی            
شود. این مسیر از یک سو به اصالح نظام              

حاکمیت «هاي  حکمرانی و دستیابی به شاخص    
انجامد و از سوي دیگر با تقویت         می»خوب

سرمایه اجتماعی فضاي تعارض و اختالف را به        
محیطی همراه با  عشق و دوستی و مودت و             

هاي همکاري به عنوان ضرورت        
حل مسائل و مشکالت جامعه      بنیادین

سازد. این همه اما نه فقط        مبدل می 
براي بهبود وضعیت زندگی انسان        
امروز ایرانی بلکه ضرورتی است براي      
زیستن  شایسته تمامی ساکنان این         

؛اي دراز و طوالنی   سرزمین  در آینده   
وجود و سرزمینی کـــــه بی    میهن  
یی در کار نخواهد  بود .»ما«آن ، 

بر این اساس در سرآغاز سال نو ،            
را »ایران«توان عزت و پایداري   می

فصل مشترك حل مسائل و مشکالت       
قرار داد و هر آنچه در تضاد یا             

کننده مانایی این سرزمین        تضعیف
مادري باشد را به کنار نهاد و اراده           
تداوم و شکوه این سرزمین و تکثر و         

ها  و   رنگارنگی اقوام ، مذاهب ، زبان     
ها و.. را در وحدت و اتحادي         سنت

ملی مجموع نمود ؛ همچنان که بهار و        
گونی گاه چنین گونه     نوروز جلوه  

هاست و حاصل آن      ها و نقش   رنگ
ها ؛   ها  و امیدوار بودن     ها و شاد زیستن    زیبایی
ها.ها  و آباد کردنساختن

هایی بس  میالد طبیعت و جشن نوروز، آموزه       
ارزشمند براي امیدوار بودن به آینده و مجموع          

ساختن، شدن اراده ملی براي با هم بودن و با هم          
ساختن ایران عزیز  را در خود نهفته دارد. باشد           

هاي بس ارزشمند طبیعی و      که از این اندوخته    
تاریخی براي  سربلنـــدي و آسایش مردم و           
آبادانـــی میهن عزیزمان بهره گیریم، چرا که به         

قول حکیم توس: 
نخوانند بر ما کسی آفرین 

چو ویران بود روي ایران زمین    

نوروزتان  مبارك
تان پاینده سعادت

و مهرتان پایدار.     
محسن خلیلی

زيپیام نورو
صنایعانجمن مدیران مدیرهرییس هیات
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انجمن مدیران صنایع شعبه بوشهر
پیرو جلسه کارشناسان مالیاتی انجمن مـدیـران   -

صنایع با آقاي خلیلی عضو هیات رییسه انجمـن  
مدیران صنایع شعبه بوشهر مبنی بر حل مسائل و 

اي به سازمان امور مالیاتـی  مشکالت مالیاتی، نامه
نفـر از    3استان بوشهر ارسال و براي این منظور 
مشاوران  مالیاتی انجمن معرفی شدند.  

انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي
بنـدي  ارزیابی و طبقه«برگزاري دوره آموزشی -

با همکاري شرکت بهسو صنعت»مشاغل
اصول و فـنـون       «برگزاري کارگاه آموزشی -

»هاي مالیاتیدفاعیات در هیات
برگزاري هجدهمین جلسه گروه کاري تامـیـن   -

مالی تسهیل و رفع موانع تولید به مسـوولـیـت      
انجمن

دیدار و مالقات اعضاي هیات رییسه انجمن با -
استاندار خراسان در خصوص مسائل و مشکالت 

روز صنعت استان
هـاي  هماهنگی و برگزاري جلسات کـارگـروه    

کارشناسی انجمن به شرح زیر:
سازي مصـرف  جلسه کارگروه مدیریت و بهینه-

انرژي انجمن
جلسه کارگروه ارتقاي سالمت کار انجمن-
جلسه کارگروه محیط زیست انجمن-

انجمن مدیران صنایع دفتر نیشابور
-برگزاري اولین جلسه ستاد تسهیل سـرمـایـه   -

گذاري در محل انجمن
مشارکت و حضور مؤثر در جلسات کمیسیـون  -

نظارت اداره صنعت و معدن و تجارت
مشارکت در انتخاب نماینده کارفرمـایـان در     -

شوراي حل اختالف اداره کار و تامین اجتماعی
مشارکت و همکاري با ستاد فرماندهی اقتصـاد  -

مقاومتی شهرستان در خصـوص شـنـاسـایـی          
ظـرفـیـت و      واحدهاي فعال، نیمه فعـال، کـم    

واحدهاي جدید.
مشارکت و همکاري با مرکز رشد در برگـزاري  -

دوره آموزش اصول و فنون مذاکره
حضور در جلسه کاري امور مالیات و گمرك و -

تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان
مشارکت در برگزاري همایش بزرگداشت روز   -

جهانی استاندارد، دامپزشکی و غذا

1396/11/9امین سال تاسیس و اجالس عمومی و انتخابات هیات رییسه انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي در تاریخ برگزاري مراسم ویژه جشن سی

1396/10/16اجالس عمومی و انتخابات هیات رییسه انجمن مدیران صنایع دفتر نیشابور در تاریخ 

1396/4/20اجالس عمومی و انتخابات هیات رییسه انجمن مدیران صنایع شعبه گیالن در تاریخ 

اجالس عمومی و انتخابات هیات رییسه انجمن مدیران 
1396/5/4صنایع شعبه فارس در تاریخ  اجالس عمومی و انتخابات هیات رییسه انجمن مدیران 

1396/8/9صنایع شعبه سمنان در تاریخ 

انجمن مدیران صنایع                                                            1396مروري بر رویدادهاي مهم سال 
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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        

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،  محمدحسن کرفسی، سید   

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

طاري بخش.  مقدم، غالمرضا 

انجمن مدیران صنایع                                                            1396مروري بر رویدادهاي مهم سال 

1396/4/13داوطلبان عضویت در انتخابات هیات مدیره انجمن مدیران صنایع در تاریخ 

1396/4/13کنندگان در مجمع عمومی ساالنه انجمن مدیران صنایع در تاریخ جمعی از اعضا و شرکت

1396/4/13مجمع عمومی ساالنه و انتخابات هیات رییسه انجمن مدیران صنایع در تاریخ 

1396/4/13مجمع عمومی ساالنه و انتخابات هیات مدیره انجمن مدیران صنایع در تاریخ 

بروشور جدید انجمن
تحت عنوان

آشنایی با«
»انجمن مدیران صنایع

منتشر شد

ها و اظهارنظرهاي کارشناسی گزارش
منتشر شده در بخش پژوهش انجمن

بررسی «تحت عنوان    146گزارش شماره    -
ها از طریق    هاي تامین مالی توسط بنگاه      روش

»بازار سرمایه و ارائه پیشنهادها (ویرایش اول)

مجموعه «عنوانتحت147گزارش شماره     -
1396هاي سازمان امور مالیاتی سال         بخشنامه

»(ویرایش دوم)
) الیـحـه      7اظهارنظر درباره بند (ز) تبصره (     -

1397بودجه سال 
الزام سازمان تامین اجتماعی به تمرکز وجوه          (

شماره -مربوط به سهم درمان در حساب ویژه         
8-96. (
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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
، طبقه سوم و چهارم264میرعماد، شماره 

88825385و 88304070هاي: تلفن

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

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

مهندس علیرضا تاج بر
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

بانک ملتکارگزاري شرکت
(انجمن مدیران صنایع)

مهندس سیدعلی سجادي فر
مدیرعامل شرکت 
پارسیا صنعت ذکریا

(شعبه اصفهان)

محمدرضا بداغی
مدیرعامل و رییس هیات مدیره 
شرکت صنعت تالشگران سپهر

(شعبه سمنان)

اشکان معصومی
مدیرعامل شرکت

پاك تحریر
(شعبه گیالن)

مهندس مهدي پهلوان
مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
شرکت پشمبافی ایران برك 

(شعبه گیالن)

سجاد سلطانی
مدیر عامل شرکت

صنعت بام شرق ممتاز نوین
(شعبه خراسان رضوي)

مهندس مهدي محمدي
مدیر عامل شرکت

گرین وب سامانه نوین
(شعبه خراسان رضوي)

محسن اسماعیل زاده
مدیرعامل شرکت

کابل وران
(آذربایجان شرقی)

آلبرتو بونت دله خیدو
مدیر عامل شرکت

کرابن سرامیک تبریز
(شعبه آذریایجان شرقی)

رامین حسن زاده
عضو هیات مدیره شرکت

کرابن سرامیک تبریز
(شعبه آذریایجان شرقی)

مصطفی ابراهیم نژاد بدیهی
مدیرعامل شرکت
تفت کاران آذر

(شعبه آذریایجان شرقی)

شهناز رضاجو
نایب رییس هیات مدیره 
شرکت زنوز دشت آذر
(شعبه آذریایجان شرقی)

www.amsiran.com

ماهنامه  کارآفرین ویژه نوروز 
انتشار یافت

کارآفرین ویژه نوروز     131ماهنامه شماره      
با پیام جناب آقاي مهندس محسن       1397سال  

خلیلی رییس هیات مدیره انجمن  مدیران صنایع         
انتشار یافت و  براي اعضا ارسال شد.

هفدهمین همایش روز ملی حمایت «
برگزار شد»کنندگانمصرفاز حقوق

هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق         
اسفند ماه  9کنندگان در روز چهارشنبه      مصرف

المللی صدا  هاي بین در سالن همایش  1396سال  
28تعداد  که  و سیما  در تهران برگزار شد           

ي بزرگ انجمن مدیران     شرکت، عضو خانواده  
2اي و   تندیس نقره 6تندیس طالیی،   7صنایع    

نامه را به شرح زیر      گواهی13تندیس برنزي و    
دریافت کردند.

:تندیس طالیی
هاي بیمه رازي، تولیدي و صنعتی نیک         شرکت

کاال، سام الکترونیک، صنعتی پارس خزر، کشت       
-و صنعت روژین تاك، نوین زعفران و نیان          

هاي طالیی  الکترونیک، مفتخر به دریافت تندیس    
کنندگان شدند.رعایت حقوق مصرف

:ايتندیس نقره
هاي تولیدي ایران رادیاتور، روغنکشی       شرکت

-خرمشهر، سهامی بیمه البرز، صنایع فضل          
الکتریک، صنعتی شوفاژکار، گروه صنعتی          

اي را   هاي نقره  تراکتورسازي ایران، تندیس    
دریافت کردند.

تندیس برنزي:
هاي دمنده، مجتمع تولیدي صنعتی توسعه  شرکت

هاي برنزي را دریافت  تندیس،و تجارت ماتریس
کردند.

:کنندگاننامه رعایت حقوق مصرفگواهی
هاي انرژي کشور، آبسال،        همچنین شرکت  

-تاسیساتی و ساختمانی پاکمن، تولیدي ایران       
گذاري صنایع شیمیایی ایران، صنایع     تایر، سرمایه 

چینی زرین ایران، صنایع غذایی گلستان عصاره،       
صنعتی آرد زر، فوالد هرمزگان جنوب، کربن         
ایران، مجتمع صنعتی آرتاویل تایر، مواد غذایی        
شکلی، موکت نگین مشهد، مفتخر به دریافت         

کنندگان شدند.گواهینامه رعایت حقوق مصرف
ها انجمن مدیران صنایع توفیق بیشتر این شرکت      

ي صنعت و اقتصاد کشور آرزومند      را در عرصه  
.است


