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تقدیر از اعضاي انجمن 
مدیران صنایع

همین صفحه 

آشنایی با اعضاي جدید 
3صفحه 

برنامه سمینارها  و گردهمایی هاي 
97تابستان 

4صفحه 
بخشنامه

سازمان تامین اجتماعی
4صفحه 

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

ماهنامه  کارآفرین 132شماره 
منتشر شد

گزارشهاي کارشناسی منتشر شده:
  بررسی و تبیین الزامات و شاخص هـاي

حمایت از کاالي ایرانی
    تحلیلی از چشم انداز اقتصاد ایـران در

1397سال 
 بررسی وضعیت فعلی نوسانات نرخ ارز و

و تاثیر آن بـر  97چشم انداز ان در سال 
صنعت

در بیست و نهمین جشنواره ملی قدردانی از         
کارگران، گروه هاي کار و واحدهاي نمونه        
کشوري که روز اردیبهشت ماه سال جاري با     

کارگر 7حضور رئیس جمهور برگزار شد، از 
گروه 3واحد کار نمونه ملی و      5نمونه ملی،   

کاري نمونه ملی با اهدا لوح و جایزه تقدیر          
.به عمل آمد

شایان ذکر است در این میان شرکت هاي          
اورند پیشرو، مجتمع صنعتی آرتاویل تایر،        
مجتمع پترو صنعت گامرون و مجتمع هفت        

انجمن مدیران  بزرگالماس که جزو خانواده     
صنایع می باشند موفق به کسب عنوان واحد        

.کار نمونه کشوري شدند

تجلیل از اعضاي انجمن در بیست و 
نهمین جشنواره ملی قدردانی 

از واحدهاي نمونه کشوري 

تقدیر از اعضاي 
انجمن مدیران صنایع 

در آیین بزرگداشت روز ملی
بهره وري در اتاق ایران
وري که در در آیین بزرگداشت روز ملی بهره

هاي اتاق ایران برگزار شد از مجموعه          
هاي موفق،  مسابقه ملی تجربه  3برگزیده در   

وري و برترین توان اجرا تجلیل به عمل        بهره
در این دوره شرکتهاي ثبت نام کننده در آمد. 

گروه اقتصادي قرار گرفتند و از حدود         40
پروژه 12پروژه ارسالی به دبیرخانه،       40

برگزیده شد.
در این مراسم از شرکتهاي برگزیده با اعطاي        
تقدیرنامه و سپاس نامه تجلیل به عمل آمد          
که از شرکتهاي عضو انجمن مدیران صنایع        
به هلدینگ توسعه معادن روي ایران             
(مدیرعامل: آقاي اردشیر سعدمحمدي)        
تندیس جشنواره اعطا شد و شرکت نفت          
پارس (مدیرعامل: آقاي مهندس حمیدرضا       
خلیلی) و شرکت معدنی و صنعتی گل گهر         
(مدیرعامل و عضو هیات مدیره: آقاي           
مهندس ناصر تقی زاده) موفق به دریافت          

.تقدیرنامه جشنواره ملی بهره وري شدند
انجمن مدیران صنایع این موفقیت را به           
مدیران و کارکنان پرتالش این شرکتها           
تبریک گفته و توفیق بیشتر آنان را آرزومند          

.است

20:30لغایت 17ساعت 
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انجمن مدیران صنایع شعبه اصفهان
برگزاري اجالس عمومی ساالنه و انتـخـابـات    
هیات رییسه انجمن مدیران صنـایـع شـعـبـه        

اصفهان
اجالس عمومی ساالنه انجمن مدیران صنـایـع   

با 1394/2/11شعبه اصفهان روز سه شنبه مورخ 
حضور مدیر امور شعب و نماینده انجمن و بـا  

نفر از اعضاي انجمن اصفـهـان و     38شرکت 
ابتدا .میهمانان در باغ مهندس رهنما برگزار شد

آقاي مهندس فرهاد رهنما رییس هیات رییسه و 
مهندس محمدرضا گل احمد دبیـر انـجـمـن       
اصفهان به حضار خوشامد گفتند و گزارشی از 
فعالیت هاي انجمن شعبه اصفـهـان را ارائـه        
نمودند. سپس مسوول امور شعب پیام جـنـاب    
آقاي مهندس محسن خلیلی ریاست مـحـتـرم      
انجمن را قرائت کردند و در ادامه با انتـخـاب   
هیات رییسه، اجالس رسمیت یافت و گـزارش  

فعالیت ها و عملکرد مالی ارائه و به تـایـیـد      
سپس انتخابات هیات رییسه دوره جدید .رسید

برگزار و اعضاي اصلی و علی الـبـدل بـراي      
:سال به شرح زیر انتخاب شدند2مدت 

:اعضاي اصلی آقایان
فرهاد رهنما،

احمد، محمدرضا گل 
محمد سجادیفر،

سیدمحمد قاضی عسکر،
مسعود جمالی
:البدل آقایاناعضاي علی 

پور حمیدرضا کریم 
مرتضی مظفري

انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي
برگزاري اجالس عمومی ساالنه انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي

اجالس عمومی انتخابات هیات رییسه انجمن       
مدیران صنایع دفتر مراغه روز سه شنبه مورخ         

با حضور مدیر امور شعب و         16/12/1396
اعضاي انجمن برگزار شد و اجالس با تالوت         
آیاتی از کالم اهللا مجید و سرود کارآفرین آغاز         
شد و آقاي مهندس امیراحمدي نایب رییس          
هیات رییسه دفتر مراغه اجالس را افتتاح و           
ضمن خوشامد به مسوول امور شعب و آقاي          
مهندس شاملی  دبیر و مدیر امور اجرایی             
انجمن مدیران صنایع شعبه آذربایجان شرقی و        

اعضاي انجمن مراغه و میهمانان، گزارش           
عملکرد و مشکالت واحدها را بیان کردند.

سپس آقاي صادقی مسوول امور شعب ضمن         
خوشامد به اعضاي هیات رییسه، اعضاي           
انجمن، آقاي مهندس شاملی و میهمانان و           
اظهار محبت و تقدیر جناب آقاي مهندس           
محسن خلیلی ریاست محترم و اعضاي هیات        

مدیره انجمن و دبیرکل را به حاضران اعالم           
نموده و ضمن ارائه گزارشی از فعالیت هاي          
انجمن و موفقیت هاي به دست آمده در جهت          
انسجام و اتحاد و انجام کارهاي کارشناسی و         
نقش و جایگاه انجمن در شعب استان ها و            
تعامل با تشکل ها و اتاق بازرگانی و دولت            
تاکید شد و در ادامه هیات رییسه مجمع             

نفر از  9انتخاب و اجالس وارد دستور شد و         
داوطلبان به معرفی خود پرداختند و راي گیري        
به عمل آمد که اعضاي هیات رییسه جدید دفتر      

سال انتخاب  2مراغه به شرح زیر براي مدت        
شدند:

اعضاي اصلی آقایان:
بهمن نجد عمادي، طاهر خامنه، احمد رحمانی،       

رسول صادقی،منصور دیهمی
اعضاي علی البدل آقایان:

ادریس امیراحمدي و مسعود احمدزاده

اجالس عمومی ساالنه انجمن مدیران صنایع       
خرداد 2شعبه خراسان رضوي روز چهارشنبه      

رئیس اتاق بازرگانی ایران، شهردار     با حضور   
و عضو شوراي شهر مشهد، رئیس سازمان          
صنعت، مدیران کل کار، محیط زیست، تامین       

اجتماعی و فنی و حرفه اي، و جمعی از              
فعاالن اقتصادي و اهالی صنعت، مدیران          
تشکل هاي بخش خصوصی، دانشگاهیان و        
نخبگان اقتصادي و مدیران دولتی در سالن          
ساپکو برگزار شد. رضا حمیدي رئیس هیات        

رئیسه انجمن مدیران خراسان، امیرمهدي مرادي      
دبیر انجمن مدیران خراسان رضوي، محمد          
حسین ادیب استاد دانشگاه اصفهان، فرامرز         
مرادي خزانه دار و عضو هیات رئیسه انجمن          
مدیران صنایع خراسان و علی رسولیان مدیرکل       
هماهنگی امور اقتصادي استانداري خراسان        
سخنرانان این مراسم بودند و پایان بخش آن           
تقدیر از فعاالن حوزه تسهیل و رفع موانع تولید         

با اهداي لوح تقدیر بود.

برگزاري اجالس عمومی ساالنه و انتخابات هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع دفتر مراغه
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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 amsiran@: لینک عضویت در کانال تلگرام انجمن مدیران صنایع

مهندس رضا عسگري
مدیرعامل شرکت
آیش شیر شمال

(شعبه خراسان رضوي)

مهندس عباس رئوف
مدیرعامل شرکت
آرسین پل آسیا 

(انجمن مدیران صنایع)

دکترمسعود نبردآور
مدیرعامل شرکت
صنعتی ایرانکار 

(شعبه آذربایجان شرقی)

مهندس محمدرضا فیروزي
مدیرعامل شرکت 

آجر سفال تبریز
(شعبه آذربایجان شرقی)

جواد خنده رو معینی
مدیرعامل شرکت 

گندمک طوس
(شعبه خراسان رضوي)

جلسه تعاطی افکار با موضوع چالش هاي مدیران واحدهاي تولیدي با توجه به افزایـش  
اردیبهشت برگزار گـردیـد،   22نرخ ارز با حضور جمعی از اعضاي انجمن در روز شنبه 

سیاست هاي جـدیـدي   نادعلی کارشناس و پژوهشگر اقتصادي بانک مرکزيآقاي دکتر
ارزي بانک مرکزي و تاثیر آن در حوزه تجارت را تشریح کردند. 

انجمن مدیران صنایع شعبه گیالن
        معرفی یک نماینده مالیاتی براي منطقه

فومنات
   نشست کارگروه پژوهش   3مشارکت در

و فناوري سازمان برنامه و بودجه استان        
گیالن

   نشست کمیته تعیین عالمت،    2حضور در
مدیران کنترل کیفی استاندارد

 دیدار و گفت و گو در خصوص همکاري
صنعت و دانشگاه  با رییس جدید             

دانشکده فنی فومن و دانشگاه تهران
      بازدید اساتید گروه نساجی دانشکده فنی

و دانشگاه گیالن از شرکت پارس موکت
        اقدامات اجرایی براي آماده سازي دفتر

جدید انجمن
       برگزاري مجلس یادبود مرحوم میرنظام

گراکویی، مدیرعامل شرکت ماشین سازي 
میرنظام

انجمن مدیران صنایع شعبه آذربایجان شرقی
سال اخیر50نشان عالی بر سینه پیشکسوتان صنعت و اقتصاد 

همایش تجلیل از پیشکسوتان نیم قرن اخیر        
صنعت و نشان عالی مدیران، در هشتم            

در تاالر وحدت تبریز 97اردیبهشت ماه سال 
برگزار گردید. در این همایش که توسط          
انجمن مدیران صنایع شعبه استان آذربایجان       
شرقی تدارك دیده شده بود، با سخنرانی          

ویژه دکتر محمدعلی موحد صورت گرفت.
در همایش مزبور، دکتر شریف زاده رئیس         
هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع استان         
ضمن خیر مقدم به حضار، از تالش هاي           

پروفسور موحد تشکر نمود.
در این مراسم نشان و تندیس لوح هاي            

نفر از پیشکسوتان صنعت استان     6افتخار به   
سال تالش در بخش صنعت و        50بخاطر  

اقتصاد ارائه گردید.
مهندس محمدرضا نعمت زاده، مهندس         
محسن خلیلی بنیانگذار انجمن مدیران صنایع      
و رئیس هیات مدیره انجمن، استاد دکتر           
محمدعلی موحد، دکتر علی اصغر خامنه اي       
و دکتر اسماعیل خوش روان  از بنیانگذاران        
دانشگاه تبریز و مهندس عبدالوهاب سهل        
آبادي رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت         
ایران، نفراتی بودند که نشان افتخار بر سینه         

آنها آویخته شد.

انجمن مدیران صنایع برگزار کرد 
تشریح سیاست هاي جدید ارزي بانک مرکزي و تاثیر آن در حوزه تجارت
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سخنرانشرح برنامهعنوان

و مسائل و 97هاي سازمان تامین اجتماعی در سال برنامهسمینار نیم روزه
مشکالت کارفرمایان

مشاوران معاونت فنی و درآمد و مؤسسه حسابرسی سازمان 
تامین اجتماعی

آقایان: محمد محمدي و احمد پایور 

و 1394بررسی قانون اصالح قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب سمینار نیم روزه
آقاي غالمعلی طالبی، عضو شورایعالی مالیاتی مسائل و مشکالت آن

سمینار نیم روزه
آشنایی با برخی از مسائل و مشکالت 

مرتبط با اجراي قانون کار
آقاي دکتر اسماعیل ظریفی آزاد، مدیر کل تنظیم روابط کار و 

جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

آقاي دکتر کامران صحتمدیریت ارتباط با مشتريسمینار یکروزه

1397انجمن مدیران صنایع در تابستان هاي برنامه سمینارها و گردهمایی

دانشگاه تهران به پاس خدمات و کارهاي خیـر  
اندیشانه خیر برجسته دانشگاهی مهندس و نیک

پیما، مراسم نکوداشـتـی   سید عباس موسوي ره
اردیبهشت، در دانشـکـده     10در روز دوشنبه 

فنی برگزار نمود. در این مراسم جـمـعـی از       
مسئوالن دانشگاهی، اجرایی و صنعتی سخنرانی 
کردند. این نکوداشت با همکـاري انـجـمـن        
مهندسی شیمی ایران، انجمن مهندسین شیمی و 
پلیمر ایران، بنیاد حامیان دانشکده فنی دانشگاه 
تهران، بنیاد حامیان دانشگاه تهران و کـانـون     

هـاي  التحصیل پردیس دانشکدهمهندسین فارغ
.فنی برگزار گردید

تجلیل دانشگاه تهران از عضو محترم انجمن 
مدیران صنایع، جناب آقاي مهندس سید 
عباس موسوي رهپیما مدیر عامل و رییس 

هیات مدیره شرکت فومن شیمی به عـنـوان     97با عنایت به نامگذاري سال 
حمایت از کاالي ایرانی....

با توجه به تعداد و حجم زیاد پرونده هـاي  
شرکتی در دستور کار موسسه حسابرسی، بر 

جلسه هیات مـدیـره     1755اساس مصوبه 
محترم در خصوص بازرسی از دفاتر قانونی 
شرکتهاي وابسته به بـخـش خصـوصـی،       
تقاضاي بازرسی واصـلـه از شـعـب و           

باسـتـثـنـاي     97واحدهاي اجرایی در سال 
موارد ذیل در آخرین سال مـالـی مـورد        

:بازرسی و مالك عمل قرار خواهد گرفت
در مواردي که موضوع ادعاي سابقه و -الف

یا دستمزد به درخواست اشخاص مـطـرح     
باشد.

درخواستهایی که مستند به آراء مراجع -ب
قضایی و شبه قضایی و شرکتهاي در حـال  
تصفیه که از سوي واحدهاي اجرایی ارائـه  

می گردد.
در صورتیکه مستنداتی بـه سـازمـان        -ج

واصل گردد که بیانگر عدم اجراي قانون از   
و تبصره الحاقی به آن و یـا    38جمله ماده 

عدم اعالم واقعی دستمزد بیمه شـدگـان و     
مغایرت آن با اظهارنامه هاي مالیاتی باشـد،  
درخواست بازرسی از دفاتر همراه مستندات 
منحصرا با تشخیص مدیر عامل سـازمـان     
تامین اجتماعی خارج از مدت مقرر مـجـاز   

خواهد بود.

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در خصوص بازرسی
1397از دفاتر قانونی در سال 

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 


