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صنعت
انعکاس مشکالت ناشی

التفاوت نرخ ارزاز دریافت مابه
براي ترخیص  کاال

3صفحه 

نظرخواهی از اعضاي انجمن در 
خصوص مشکالت ناشی از رسوب 

ها نسبت به کاالها و اعتراض
هاي ارزيصدور بخشنامه

4صفحه 

ارسال نامه به معاونت نظارتی 
بانک مرکزي و درخواست در 
خصوص اجرایی شدن بند (و) 

97قانون بودحه سال 16تبصره 
4صفحه 

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

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاروزي ایران        
روز »مردادماه همزمان با    22بعد از ظهر دوشنبه     

در چارچوب برگزاري نخستین     «هاملی تشکل 
200هاي اقتصادي، میزبان     همایش ملی تشکل   

.تشکل بخش خصوصی بود
غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران، عبدالرضا        

فضلی وزیر کشور، محمد شریعتمداري      رحمانی
وزیر صنعت، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس 
و حمیدرضا فوالدگر رئیس کمیسیون ویژه           

حمایت از تولید مجلس در نشست روز ملی          
ها حضور یافتند.تشکل

وکار در توسعه اقتصادي    هاي کسب نقش انجمن 
سازي در  ایران؛ مدیریت تضاد منافع و اجماع       

هاي اقتصادي؛ اهمیت سرمایه اجتماعی      تشکل
هاي در کارآمدي و تأثیرگذاري تشکل           

اقتصادي؛ مبانی و اصول حکمرانی خوب در         

در اتاق »هاروز ملی تشکل«هاي اقتصادي همزمان با همایش ملی تشکل
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران برگزار شد

هاي اقتصادي در   هاي کارفرمایی؛ تشکل  تشکل
هاي اقتصادي در   شرایط تحریم و نقش تشکل     

وگوي مؤثر دولت و بخش خصوصی          گفت
هاي محورهاي نخستین همایش ملی تشکل        

اقتصادي بود.
همچنین در این نشست براي نخستین بار از           

ها رونمایی شد و از         فهرست ملی تشکل    
هاي بخش خصوصی و       پیشکسوتان تشکل  

هاي برتر کشور نیز تقدیر به عمل آمد، که         تشکل
از آقایان مهندس محسن خلیلی رئیس انجمن          
مدیران صنایع، مهندس سیدحسین سلیمی عضو       
هیات مدیره انجمن مدیران صنایع و رئیس            

به عنوان  گذاري ایرانی و خارجی   انجمن سرمایه 
پیشکسوتان برتر و  انجمن مدیران صنایع به            
عنوان تشکل برتر تجلیل به عمل آمد و لوح             

تقدیر به ایشان اعطا شد.

بخش خصوصیتشکل200اتاق ایران، میزبان 

مهندس محسن خلیلی
دریافت لوح تقدیر به عنوان پیشکسوت برتر 

مهندس سیدحسین سلیمی
دریافت لوح تقدیر به عنوان پیشکسوت برتر  
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»کمیته مالیاتی انجمن«برگزاري 

در انجمن مدیران صنایع 
کمیته مالیاتی انجمن با حضور جمعی از اعضا و 

روز دوشنبه اول مـرداد  14کارشناسان در ساعت 
ذیل مورد ماه در محل انجمن برگزار شد و مسائل

بحث و بررسی قرار گرفت از جمله: عدم دانـش   
کافی برخی از ممیزان، کامل نبـودن سـامـانـه       
سازمان امور مالیاتی، پرداخت جرایم مالـیـاتـی    
توسط مؤدیان به علت اشتباهات ممیزان و یـا      

ترین مشکل موضوع سیستم مالیاتی و باالخره مهم
مکرر که مؤدیان به دلیل عدم اطـالع    169ماده 

نمایند.کافی از آن احتماالً درست عمل نمی

انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي
هماهنگی و برگزاري دومین جلسه توجـیـهـی    -

تشریح و تبیین پرسش نامه ارزیابی و معیارهـاي  
سنجش برندهاي برتر به ترتیب در حوزه صنایـع  

1397/4/27و اصناف در تاریخ 
هماهنگی و برگزاري جلسه هم انـدیشـی در     -

خصوص تشکیل برند با همکاري انـجـمـن و        
شرکت شهرك هاي صنعتی خراسان در تـاریـخ     

1397/4/30
تهیه و تـکـمـیـل     »برگزاري کارگاه آموزشی -

1397/4/26در تاریخ «اظهارنامه مالیاتی
جلسه اي در خصوص بررسی موارد مربوط به -

کمبود واگن براي صادرات سیمان در استان در   
محل خانه صنعت، معدن و تجارت اسـتـان در     

1397/4/27تاریخ 
هشتمین و نهمین جلسه دبیرخانه کمیته استانی -

قانون احکام دائمی توسعه بـه    12بند (ب) ماده   
منظور طرح موارد مطرح شده به مدیر کل تامیـن  

موانع کسب و کـار در    «اجتماعی تحت عنوان 
و 23هـاي    در تـاریـخ  »حوزه تامین اجتماعی

1397/4/30.
انجمن مدیران صنایع شعبه اصفهان

برگزاري گردهمایی اعضـاي انـجـمـن در           -
خصوص مسائل مربوط به ارز

برگزاري جلسات متعدد در خصوص هـوش    -
مصنوعی  

بازدید از شرکت نوین گوشت جی-
انجمن مدیران صنایع شعبه سمنان

شرکت در جلسات کارگروه هاي اقتـصـادي،   -
سرمایه گذاري، اشتغال استانداري، فرمـانـداري،   
اداره کل کار و تعاون و سایر ادارات تابعـه بـه     

صورت مستمر 
بازدید از واحدهاي صنعتی استان-
مشارکت در جلسات کمیته کارهاي سخت و   -

زیان آور
همکاري و مشارکت با شرکت شهـرك هـاي     -

صنعتی استان در خصوص اطالع رسانی تورهاي 
صنعتی

شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و -

مقررات تشکل و قوانین کار با اعضاي انجمن
پیگیري قانون تمدید مهلت تقسیط بدهـی و    -

قـانـون   191و   167بخشودگی جرائم ماده 
رسانی بـه اعضـاي     هاي مستقیم و اطالعمالیات
انجمن

انجمن مدیران صنایع دفتر مراغه
حضور و مشارکت نماینده انجمن در جلسات -

-ستاد رفع موانع تولید و اثرگذاري در تصمیـم 
هاي حمایتی از واحدهاي صنعتی

همـایـش   «مشارکت و همکاري در برگزاري -
با حضور معاون استاندار»روز صنعت و معدن

چاپ خبرنامه داخلی انجمن مدیران صنـایـع   -
دفتر مراغه

انتصاب آقاي مهندس منصور دیهمی به عنوان -
دبیر انجمن مدیران صنایع دفتر مراغه

برگزاري  
هاي سمینارآشنایی با برنامه«

سازمان تامین اجتماعی و بررسی 
»مسائل و مشکالت کارفرمایان

در انجمن مدیران صنایع
هاي سازمان تامین    سمینار آشنایی با برنامه     

اجتماعی و بررسی مسائل و مشکالت             
کارفرمایان چهارشنبه سوم مردادماه با حضور        

محمدي نایب رئیس هیات مدیره      جناب آقاي   
موسسه حسابرسی و مشاور معاونت فنی و           

با حضور جمعی   درآمد سازمان تامین اجتماعی     
از اعضاي انجمن مدیران صنایع در محل            
انجمن برگزار گردید. در این سمینار آقاي           
محمدي بعد از  اشاره به برنامه هاي سازمان           
تامین اجتماعی در حوزه فنی و درآمد، به            
سواالت و مسائل کارفرمایان پاسخ داده و           
راهنمایی هاي الزم را ارائه کردند. عمده ترین         

مسائلی که مطرح شد به شرح زیر است:
براي مشاهده متن کامل خبر به سایت انجمن          

www.amsiran.comمدیران صنایع به نشانی   
مراجعه فرمایید.

برگزاري جلسه
»کمیته کارشناسی مشکالت صنعت«

در انجمن مدیران صنایع 
جلسه کمیته کارشناسی مشکالت صنعت          

مردادماه با  24، روز چهارشنبه    10الی  8ساعت 
هاي وزارت صمت   دستورالعمل«دستور جلسه   

»در ارتباط با محصوالت فوالدي و پتروشیمی      
با حضور جمعی از اعضاي انجمن و               
کارشناسان مربوطه برگزار شد و مواردي از          
قبیل؛ تامین مواد اولیه و بورس، قیمت . هزینه          

مواد اولیه واحدها از جمله محصوالت فلزي          
مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد           
براي حل مسائل و مشکالت مورد بحث،            

ربط منعکس و نتیجه به       مراتب به مبادي ذي    
اعضا اعالم گردد.

گزارش کارشناسی منتشر شده در 
صنایعپژوهش انجمن مدیرانبخش

مروري «تحت عنوان   154گزارش شماره   
و 1397/1/22هاي ارزي اول (مصوب   بر بسته 

.») دولت1397/5/16جدید (مصوب 

اطالعیه
به اطالع کلیه اعضاي محترم انجمن مدیران        

رساند، قرار بر این است که مجله        صنایع می 
کارآفرین از شماره آینده به صورت              

رسانی در سایت و  نیز کانال اطالع      الکترونیکی
انجمن در دسترس اعضاي محترم انجمن         

قرار گیرد.
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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: 

محمدعلی خداپرست
مدیرعامل و عضو هیات 
مدیره شرکت مهتاب بافت

(شعبه گیالن)

مهندس زهرا زاد رفیعی مقدم
مدیره مدیرعامل و رییس هیات

شرکت سوله سرا نیاکویی
(شعبه گیالن)

جواد فشنگچی بناب
مدیرعامل

شرکت آرد اطهر
(شعبه آذربایجان شرقی)

مهندس پوریا ترابی انگجی
و عضو هیات مدیره مدیرعامل

شرکت حوله یاس سپید مشهد
(شعبه خراسان رضوي)

سیدمسعود غفوریان شکیب
مدیرعامل و نایب رییس هیات 
مدیره شرکت عایق گلبهار شرق

(شعبه خراسان رضوي)

میرزمانیاورعیدکتر سیدمحمدبهدین
مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره 

شرکت سیمان جوین
(شعبه خراسان رضوي)

احسان صادقی قندهاريمهندس
مدیرعامل و نایب رییس هیات 

مدیره شرکت زمزم مشهد
(شعبه خراسان رضوي)

حامد ایرانیمهندس
مدیرعامل و رییس هیات مدیره 

شرکت برساز رویداد پارس
(شعبه خراسان رضوي)

یوسف مذّهب
مدیرعامل و رییس هیات مدیره 

پردازي آموتدادهشرکت
(شعبه خراسان رضوي)

سیدمحمدجواد مدنیان
مدیره شرکت هیاتورییسمدیرعامل

مؤسسه فرزام محاسب پیشگام مشهد
(شعبه خراسان رضوي)

سیداحسان مصطفوي نژاد
مدیرعامل شرکت کشاورزي
طالي سرخ گلشید ایرانیان

(شعبه خراسان رضوي)

وهاب شهرستانکی
مدیرعامل شرکت
رهیافت سناباد

(شعبه خراسان رضوي)

ارسال نامه به مسووالن در خصوص مصوبه ارزي مبنی بر دریافت
التفاوت نرخ ارز جهت ترخیص کاالهاي ثبت سفارش شدهمابه

به معاونت امور صنایع و همچنین      1397/5/20مورخ  48472انجمن مدیران صنایع طی نامه شماره       
در خصوص  معاونت امور معادن وزارت صمت اعالم داشته است در مصوبه اخیر هیات وزیران                 

) داراي بندي   16/5/1397هـ مورخ   55633/ت63793مصوبه شماره تامین ارز کاالهاي گروه یک  (       
سازد:اي مواجه میمشکالت عدیدهاست که تولیدکنندگان را با 

:این مصوبه آمده است5بند در
کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است براي کلیه کاالهایی که تا زمان ابالغ             حمایت مصرف سازمان

هاي کاالیی اول و دوم) تامین      ها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه         نامه، ارز آن  این تصویب 
نرخ التفاوتمابه«ها صورت نپذیرفته (به جز کاالهاي گروه یک) ضمن اخذ              شده و ترخیص آن   

رعایت سایر ضوابط نسبت به      و با »در بازار در تاریخ ترخیص     نرخ ارز «و  »زمان پرداخت ارز
صدور مجوز ترخیص اقدام کند.

در حالی که این امر به خاطر تغییر مداوم مقررات موجب شده است بسیاري از کاالهایی که از                      
باشند و با توجه به     اند به دالیل مختلف تاکنون امکان ترخیص نداشته        فروردین ثبت سفارش شده   

اینکه بسیاري از واحدهاي صنعتی در مناقصات مختلف شرکت نموده و کاالهاي خود را بر اساس                 
التفاوت  کنند، پرداخت این مابه    فروش می قیمت مواد اولیه بر مبناي نرخ ارز خریداري شده پیش           

تشدید مشکالت موجود را در پی خواهد داشت.

از سوي اتاق تهران تدوین شد:
نامهنویس جدید آیینپیش

آورمشاغل سخت و زیان
آور نامه قانون مشاغل سخت و زیان     تغییر آیین 

موضوعی است که از سوي فعاالن               
نویس شود. پیش خصوصی دنبال می   بخش

نامه به همت اتاق تهران تهیه شده و        جدید آیین 
وگو در نشست اخیر کارگروه شوراي گفت       

مورد بررسی قرار گرفت. این قانون در سال          
بازنشستگی قبل از موعد      «با عنوان    1380

تصویب شد و    »آورمشاغل سخت و زیان    
نامه آن مشکالتی را براي فعاالن بخش          آیین

خصوصی ایجاد نموده است.
براي دریافت متن کامل خبر به سایت انجمن         

ww.amsiran.comنشانی  بهصنایعمدیران
مراجعه فرمایید.
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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

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

قانون بـودجـه سـال      16بر اساس بند و تبصره 
بـه مـنـظـور تشـویـق           »کل کشـور 1397

هـا و    تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بـانـک  
مؤسسات مالی و اعتباري چنانچه مشتریان بدهی 

، سررسیـد  1396معوق خود را که تا پایان سال 
شده باشد، از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه 

ها و مؤسسات مالی و تسویه نمایند، بانک1397
بانکی مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد 
اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویـه  

کـنـد:   نمایند.این بند دو هدف عمده را دنبال می 
هاي تولیدي مشکل بخشش جریمه معوقات بنگاه

تنگناي مالی این بنگاه را کاهش داده و به تولیـد  
آنها کمک خواهد کرد و همچنین بـا تشـویـق      

هـا  هاي خود داراییها به بازپرداخت بدهیبنگاه
ها را زنده خواهـد کـرد و وارد         منجمد بانک

کند.ها میجریان نقدینگی بانک
در این راستا اداره مطالعات و مقررات بـانـکـی    
بانک مرکزي با انتشار بـخـشـنـامـه شـمـاره          

به سیستم بانکـی،  1397/2/18مورخ 97/45821
تکلیف شبکه بانکی درخصوص اجراي تکالیـف  

هـا  را به اطالع بـانـک  1397قانون بودجه سال 
رسانده است. بر اساس اطالع برخی از اعضـاي   
انجمن به نظر می رسد مفاد این تبصره کـامـال     

اجرایی نشده است.

ارسال نامه به معاونت نظارتی بانک 
مرکزي جمهوري اسالمی ایرانی و 

درخواست در خصوص اجرایی شدن
قانون 16بند (و) تبصره 

کل کشور1397بودجه سال 

تفاهم همکاري 
انجمن

و شرکت 
آرسین پل آسیا

در راستاي ارائه خـدمـات   
بهتر به اعضا و آشـنـایـی    
آنان با تولیـدات سـایـر      

هاي عضو و نـیـز     شرکت
فراهم ساختن زمینه فروش 
تولیدات اعضا به یکدیگـر  
در مرداد ماه سال جاري انجمن مدیران صنایـع  
با شرکت آرسین پل آسیا که در زمینه تـامـیـن    

فعالـیـت   A4افزار و کاغذ لوازم اداري، نوشت
نماید تفاهم نمود تا محصوالت این شرکـت  می

هـاي  با تخفیفی ویژه در اختیار دیگر شـرکـت    
عضو قرار گیرد.

امید است انجمن بتواند کانونی براي تـامـیـن      
نیازهاي اعضا به یکدیگر باشد.

توانند به مندان براي مشاهده کامل خبر میعالقه
سایت شرکت آرسین پل آسیـا بـه نشـانـی         

www.arsinasia.com.مراجعه فرمایند

جویاي کار
آقا، مدیري با تخصص کارشناسی ارشد در رشته             

سال سابقه مدیریت در    16بازاریابی با داشتن بیش از       
باشد آماده  هاي مرتبط که مورد تایید انجمن نیز می   زمینه

توانند  با    مندان به همکاري می    همکاري است. عالقه  
تماس بگیرند.90055010939شماره  

با ابالغ بانک مرکزي؛
اعالم تأمین ارز واردات«جزئیات 

هزار یورو900تامین ارز تا سقف »شد
بخشنامه نحوه تامین ارز با هدف تعیین ترتیبات         
جدید تامین ارز به منظور واردات پس از اخذ          
ثبت سفارش و ثبت خدمت و تایید گواهی ثبت         
آماري از سوي بانک مرکزي به روزرسان و           

ابالغ شد.
15243/97بانک مرکزي پیرو بخشنامه شماره        

/ 63793مصوبه شماره اجرايدر1397/1/25مورخ
هیئت وزیران  16/5/1397هـ مورخ    55633ت  

تأمین «بدینوسیله ترتیبات جدید درخصوص       
ارز به منظور واردات را پس از اخذ ثبت              

/ ثبت خدمت و تایید گواهی ثبت          سفارش  
از سوي اداره نظارت ارز بانک مرکزي       »آماري

و با تاکید بر رعایت مجموعه مقررات ارزي           
رسانی نمود.اطالع

براي مشاهده متن کامل خبر به سایت انجمن           
www.amsiran.comمدیران صنایع به نشانی   

مراجعه فرمایید.

نظرخواهی از اعضاي انجمن در خصوص مشکالت ناشی
هاي ارزي،از رسوب کاالها و اعتراضات نسبت به صدور بخشنامه

ثبت سفارش و سامانه نیما 
با توجه به رسوب چشمگیر کاالها و اعتراضات ارباب رجوع نسبت به تصمیمات و صدور                    

هاي تشکیل شده در     الساعه ارزي و ثبت سفارش و سامانه نیما و کارگروه            هاي خلق بخشنامه
وزارت صنعت، معدن و تجارت، این موضوع در دستور کار شوراي گفتگوي دولت و بخش                   

خصوصی استان تهران قرار گرفته است. 
این نظرخواهی در راستی ارسال مشکالت مربوطه همراه با ادله قانونی و رفع مشکالت رسوب                  
کاال آن هم در شرایط ویژه اقتصادي و پشتیبانی از تولید جهت ارسال به دبیرخانه شوراي                       

وگوي دولت و بخش خصوصی استان تهران صورت گرفته است.گفت
پیرو این نظرخواهی، اعضاي انجمن مدیران صنایع مشکالت خود در این خصوص را منـعـکـس    

وگوي دولت و بخش خصوصی ارسال گردید.نمودند که نظرات دریافتی به شوراي گفت

نظرخواهی از اعضاي انجمن در 
خصوص سامانه پیشنهادي               

»مالیات بر ارزش افزوده«

این سامانه بر اساس اعالم  طراحان و          
-جایگزین گزارش آن  پیشنهاد دهندگان   

قانون 169هاي فصلی موضوع ماده        
هاي مستقیم و تسلیم اظهارنامه       مالیات

مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.


