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مکاتبه با مقامات و مسووالن
در خصوص

مسائل و مشکالت بخش صنعت
همین صفحه

هاي سمینارها و گردهماییبرنامه
1397پاییز و زمستان 

انجمن مدیران صنایع
4صفحه 

بیست و دومین همایش 
روز ملی صادرات برگزار شد

همین صفحه

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

بیست و دومین همایش روز ملی صادرات برگزار شد
بیست و دومین همایش    1397/7/29روز یکشنبه   

صادرات، تجلی  «روز ملی صادرات با شعار       
-با حضور اسحاق   »حمایت از کاالي ایرانی    

جهانگیري معاون اول رییس جمهور و رضا           
رحمانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و           
تجارت و جمعی از مدیران صنعت و اقتصاد            
کشور به ویژه فعاالن در حوزه صادرات برگزار         

شد و صادرکنندگان ممتاز و نیز صادرکنندگان        
معرفی شدند.1397نمونه سال 

شرکت انجمن مدیران صنایع خرسند است که         
به شرکت صنعتی داداش برادر      و  ایران گالب 

عنوان صادرکنندگان ممتاز معرفی شدند.
هاي عضو انجمن که      همچنین دیگر شرکت   

عنوان صادرکنندگان نمونه را به خود اختصاص       
دادند عبارتند از:

-شرکت تحقیقاتی وتولیدي سیناژن، شرکت تک  
ماکارون، گروه خودروسازي سایپا، شرکت         
نوین زعفران، شرکت شیشه کاوه فلوت، صنایع       

هاي لبنی   فرو آلیاژ ایران، شرکت فرآورده        
صنعتی گلستان، گروه صنعتی بوتان، گروه        

معدنی زر مهر مارلیک.-(آناتا)، صنعتینجاتی
این موفقیت را از طرف      صنایعانجمن مدیران   

هیات مدیره، دبیرکل و همکاران به مدیران و          
کارکنان شرکت هاي نامبرده تبریک گفته و           

توفیق روزا فزون آنان را آرزومند است.

»میهن«بستنی
برند اول بستنی دنیا10جزو 

10بستنی میهن را جزو      »فوربز«نشریه معتبر   
برند اول بستنی دنیا انتخاب کرد.  

انجمن مدیران صنایع این موفقیت را از طرف         
ایوب هیات مدیره و سایر اعضا به جناب آقاي         

محترمشان تبریک گفته و     و همکاران پایداري
توفیق روزافزون مجتمع صنایع غذایی، لبنی و        

بستنی میهن را آرزومند است.

هاي گذشته مکاتبات متعددي با      انجمن در ماه  
مقامات و مسووالن در خصوص مشکالت         
تولید و صنعت کشور داشته است که در ادامه          

ها اشاره شده است:به آن
مکاتبه با معاون اول محترم ریاست جمهوري     -

در خصوص زیر سوال رفتن کارکردهاي           
نادیده گرفتن  بورس کاالي ایران از جمله         

مصوبات مرتبط قانونی، تحمیل الزاماتی خارج      
از بازار از جمله تعیین قیمت پایه دستوري،          
تعیین خریداران صوري، الزام تولیدکننده به        

هاي نامتعارف.عرضه
هاي متعدد با موضوعات مختلف     ارسال نامه -

مکاتبه با مقامات و مسووالن در خصوص مسائل و مشکالت بخش صنعت
نیا، معاونت  به جناب آقاي مهندس صالحی      

محترم امور صنایع وزارت صنعت، معدن و         
ها بیان شده است که       در این نامه   تجارت،  

هاي پی و تغییر رویهدرهاي پیصدور بخشنامه
مداوم باعث سردرگمی و بالتکلیفی            
واردکنندگان و تولیدکنندگان گردیده است. از 
جمله مسائل مربوط به ترخیص کاال از            
گمرکات کشور، تغییر مداوم گروه بندي          

مشکالت ناشی از      واردات کاالها و        
دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد          
ارزي صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از       

صادرات 

گزارش هاي کارشناسی تهیه شده 
در بخش پژوهش انجمن

هاي ارزي دولتمروري بر بسته-
بررسی مشکالت صنعت و راهکارها-
نگاهی به جایگاه ایران در آزادي اقتصـادي  -

فـریـزر   «بندي موسسه   دنیا با توجه به رتبه
»کانادا

ها و راهکارهاي وضـعـیـت    بررسی چالش-
هاي صنعتینیروي انسانی و مدیریت بنگاه

بررسی وضعیت و دالیل معوقات بانکـی و    -
هاي اقتصاديتاثیر آن بر شاخص
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اصفهانشعبهصنایعانجمن مدیران

مهرماه 4گردهمایی اعضاي انجمن چهارشنبه        
با »مسایل روز اقتصادي  «با موضوع   17ساعت  

حضور آقاي دکتر صامتی عضو هیات علمی           
ي اقتصاد دانشگاه اصفهان در محل دفتر        دانشکده

شعبه اصفهان برگزار شد.  انجمن
بازدید خانواده اعضاي انجمن اصفهان  از -

الویه، بیکن مرغ و... تولیدکننده»نونامی«شرکت 
1397شهریورماه 21چهارشنبه 

انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي
هاي دبیرخانه:اهم فعالیت

برگزاري دوازدهمین و سیزدهمیـن جـلـسـه       -
کارگروه تامین مالی، بانکی و تسهـیـالت ذیـل      
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بـا حضـور       

ها و نهادهاي دولتی و بـخـش   نمایندگان سازمان
خصوصی.

هماهنگی و برگزاري اولین نشست تخصصی        -
»حمایت از برندهاي محلی«مطبوعاتی پیرامون 

حضور اعضاي هیات رییسه در سیزدهمین و         -
چهاردهمین جلسه کارگروه مالیات، گمرك و         

تامین اجتماعی 
ها به شرح زیر:کارگروهجلسه و برگزاريهماهنگی-

کارگروه روابط کار و تامین اجتماعی با حضور          
الملل و  عشري، کارگروه امور بین   آقاي دکتر اثنی  

توسعه صادرات، کارگروه آموزش، کارگروه         
سالمت کار، کارگروه محیط زیست و آب،            

-کارگروه مالی و مالیاتی، کارگروه برق و بهینه          
سازي مصرف انرژي

اقدام دبیرخانه انجمن در خصوص نامه شماره        -
به عنوان استاندار    1397/5/24مورخ  97618

خراسان، رییس اتاق ایران، رییس سازمان صمت        
هاي استان و انجمن مرکز با موضوع فروش           

با نرخ ارز   LCقراردادي در شرایطی که گشایش      
بانکی بوده است و نرخ الباقی مبلغ گشایش             

نامشخص است.

سازي مصرف انرژي و    کارگروه برق و بهینه   -
»اینورتور و کاربرد آن در صنایع«ارائه مبحث 

کارگروه روابط کار و تامین اجتماعی-
الملل و توسعه صادرات با      کارگروه امور بین  -

در حوزه بازرگانی   هدف ارائه اخبار و اطالعات    
اعم از صادرات و واردات.

انجمن مدیران صنایع شعبه فارس
برگزاري کارگاه آموزشی با موضوع نکات        -

عمده در تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر            
عملکرد اشخاص حقوقی

برگزاري کارگاه آموزشی روابط کار با          -
موضوع قوانین کار و نحوه دفاع در مراجع            

اختالفحل
برگزاري کمیته کارشناسی منابع انسانی و        -

امور اداري
برگزاري کمیته تامین اجتماعی با موضوع        -

رسیدگی به مشکالت واحدهاي تولیدي
سازي مصرف انرژي با     برگزاري کمیته بهینه  -

موضوع قطع برق در کارخانجات
برگزاري جلسات مشترك با شرکت توزیع        -

برق استان فارس
مشارکت در جلسات ستاد رفع موانع تولید          

پذیررقابت
مشارکت در کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی-

انجمن مدیران صنایع دفتر مراغه
مشارکت و حضور اعضاي هیات رییسه در        -

هاي هاي بدوي و تجدیدنظر کمیسیون       هیات
اداره دارایی.

افتتاح دفتر خشکبار ایران و چین در گوانجو         -
چین با مساعدت صادق نجفی، مقیمی معاون         

هاي صنعتی و رحمانی رییس      شرکت شهرك 
هیات رییسه انجمن.

انجمن مدیران صنایع شعبه گیالن
نشست مشترك دبیر و مدیر اجرایی و اعضاي      -

هیات رییسه انجمن مدیران صنایع با مدیران          
اداره کل تامین اجتماعی و مدیر ارشد              

واحدهاي صنعتی در دفتر انجمن
نشست مشترك دبیر و مدیر اجرایی و اعضاي      -

هیات رییسه انجمن مدیران صنایع با مدیرکل و        
هاي معاونان اداره مالیاتی، ارزش افزوه ، حوزه       

الهیجان و انزلی با حضور رییس سازمان            

صنعت، معدن و تجارت استان و صاحبان و            
مدیران ارشد واحدهاي صنعتی و معدنی استان         

در دفتر انجمن برگزار شد.

یازدهمین جلسه هیات مدیره انجمن مدیران صنایع        
با حضور  1397/7/16در سال جاري در تاریخ         

استاد مدعو آقاي دکتر نادعلی از بانک مرکزي و            
کارشناسان انجمن تشکیل شد.

هاي انجام شده   در این جلسه اهم اقدامات و فعالیت      
هاي انجمن به شرح بولتن خبري        در اجراي برنامه  

ارائه و مورد بررسی قرار گرفت و اعالم شد که              
هایی به عنوان معاون اول رییس         انجمن طی نامه   

جمهور و مسووالن بانک مرکزي و وزارت صمت و         
ربط مجلس   هاي ذي  اتاق بازرگانی و کمیسیون      

شوراي اسالمی مسائل و مشکالت صنعت و مسائل         
ارزي و مشکالت بورس کاال را منعکس و پیگیري          

نموده است.
هاي ارزي و وضعیت    در ادامه جلسه مسائل و چالش     

بازار توسط کارشناسان و نماینده بانک مرکزي ارائه        
نظر قرار گرفت. نتایج برگزاري          و مورد تبادل    

اجالس عمومی و انتخابات هیات رییسه جدید دفتر         
ساوه مورد تایید قرار گرفت و قرار شد در شش             

ریزي الزم براي حضور    ماهه دوم سال جاري برنامه    
اعضاي هیات رییسه شعب و دفاتر انجمن در هیات          

روال بهانجمن98سالنامه  شود وسررسید انجام  مدیره
هاي گذشته تهیه و در اختیار اعضا قرار گیرد.سال

بندي نویس گزارش جمع    در این جلسه پیش       
نظرخواهی از اعضا و شعب و دفاتر انجمن پیرامون          
مشکالت صنعت در شرایط کنونی و ارائه راهکارها         
در اختیار اعضاي هیات مدیره قرار گرفت تا مطالعه         

نظر نمایند.و اعالم
گزارش جایگاه ایران در آزادي اقتصادي دنیا با           -

در اختیار  »موسسه فریزر کانادا  «بندي  توجه به رتبه  
اعضاي هیات مدیره قرار گرفت.

روزه و تعاطی   هاي نیم برنامه سمینارها و همایش    -
هاي کارشناسی  افکار و جلسات ماهانه و کمیته        

در اختیار اعضاي   1397انجمن در نیمه دوم سال       
هیات مدیره قرار گرفت و درخواست شد مشارکت         

نمایند.

اهم مذاکرات نشست 
هیات مدیره  انجمن مدیران صنایع
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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 amsiran@لینک عضویت در کانال تلگرام انجمن مدیران صنایع: 

اشرف رستمی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
گروه صنعتی پالر (پارس وایا)

(شعبه اصفهان)

حمیدرضا فاتحی
مدیرعامل شرکت شبکه 
پژوهش و فناوري اصفهان

(شعبه اصفهان)

مهندس ایمان آذربایجانی
مدیرعامل شرکت آریان تجارت 

ماندگار اسپادانا
(شعبه اصفهان)

مهندس مهرداد نوري
مدیرعامل و عضو هیات مدیره 

شرکت تک ماکارون
(انجمن مدیران صنایع)

مهندس مجید پورشریفی
مدیرعامل شرکت 

سگال آذر
(شعبه آذربایجان شرقی)

مهندس محمد حمیدیه
مدیرعامل و نایب رییس هیات 

مدیره شرکت میراب پروفیل
(شعبه آذربایجان شرقی)

رضا دانش فهیم
مدیرعامل و عضو هیات مدیره 

(ایدم)ایراندیزلموتورهايشرکت
(شعبه آذربایجان شرقی)

الرضاسید محمدصادق ابن
مدیرعامل شرکت
استیل گاز مشهد

(شعبه خراسان رضوي)

مهندس حمید درخشانفر
مدیرعامل شرکت
جهان سلولز شرق

(شعبه خراسان رضوي)

صادقی شرقیمحمدرضامهندس
مدیر کارخانه شرکت آریا کاوان 

شرق اطلس ایرانیان
(شعبه خراسان رضوي)

علیرضا کفاش مقدممهندس
رییس هیات مدیره شرکت

آبشار بسپارفرا اندیش
(شعبه خراسان رضوي)

محمودرضا معلی
مدیرعامل و نایب رییس هیات 

سامان ایرانیانمدیره شرکت پارس
(شعبه خراسان رضوي)

انجمن مدیران صنایع در نظر دارد   
هـاي  با توجه به تجارب موفق سال

گذشته، به منظور معرفی هرچه بهتر 
هاي عضو و تهیه یک هدیه نوروزي، با شرکت
اي مناسب امسال نیز سررسیدنامه سـال    هزینه
را تدوین و منتشر نماید.1398

سررسید در قطع رقعی با جلد گـالـیـنـگـور      
دوخت، صفحات تحریر دو مرغوب، صحافی ته

رنگ و گالسه چهاررنگ با کیفیت بـاال و    
شود.طراحی ویژه تهیه می

هاي عضو انجمن بـا درج    مدیران شرکت
آگهی و سفارش سررسـیـدنـامـه بـراي        

مجموعه تحت مدیریـت خـود     
توانند همچون گذشته تشکـل  می

خود را  یاري نمایند.
شود با توجه بـه    از اعضاي محترم تقاضا می

زمان تعیین شده براي ارسال آگهی (یکشنبـه   
هـاي  ) با شمـاره تـلـفـن      1397آبان ماه 20

(روابط عـمـومـی     88813048و 88304070
انجمن) تماس حاصل فرمایند.

انجمن مدیران صنایع1398سررسیدنامه سال 

تقاضاي انجمن مدیران صنایع
براي جلب همکاري بیشتر اعضا

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

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

طرف خود 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 انجمن با لینک کانال اطالع-3
h p / / t . m e / a m s i r a n   و شماره

لطفاً شماره  اندازي شده است.  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        -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 آموزشی  وعلمیهايدر فعالیت 
انجمن

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

در دست تهیه و     1398سررسیدنامه سال    -9
توانند براي درج آگهی و     باشد. اعضا می  چاپ می 

مورد نیاز با روابط عمومی      نامهتعداد سررسید اعالم  
تماس بگیرند.

اعالم آخرین تغییرات عضو و شرکت          -10
اطالعاتی انجمنبانکاصالحوتکمیلجهتمربوطه

میل ارسال فایل لوگوي شرکت از طریق اي      -11
به انجمن براي تهیه بنرهاي جمعی اعضا.

نظرات عضو در مورد بهبود       اعالم نقطه -12
هاي انجمن.فعالیت
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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

انجمن مدیران صنایع1397هاي پاییز و زمستان برنامه سمینارها و گردهمایی
روز برگزاري ساعت برگزاريسخنرانشرح برنامهعنوان

آقاي منوچهر بهنیامسائل و مشکالت ترخیص کاال از گمركروزهسمینار نیم 
1397/8/6یکشنبه 14-16کارشناس ارشد مرکز تحقیقات گمرك

روزهسمینار نیم 
هاي بررسی قانون اصالح قانون مالیات

با تاکید بر1394مستقیم مصوب 
هاي مالیاتی و مشکالت آناظهارنامه

آقاي غالمعلی طالبی
1397/8/20یکشنبه 14-17مشاور سازمان امور مالیاتی

نوسانات نرخ ارز و آثار آن سخنرانی ماهانه
متعاقباً اعالم-—کارشناسانبر واردات و صادرات

خواهد شد

آشنایی با مشکالت اجراي قانون کار و روزهسمینار نیم
هاي ناشی از تعدیل نیروي کارچالش

آقاي دکتر ظریفی آزاد
مدیر کل دفتر تنظیم روابط کار و جبران 

اجتماعیوزارت تعاون، کار و رفاهخدمت
1397/9/11یکشنبه 12-9

هاي مشکالت ناشی از اجراي حسابرسیسمینار نیم روزه
سازمان تامین اجتماعی

آقایان: محمد محمدي و احمد پایور
مشاوران معاونت فنی و درآمد

سازمان تامین اجتماعی
——

متعاقباً اعالم
خواهد شد

آشنایی با امکانات بورس کاال براي حل سخنرانی ماهانه
متعاقباً اعالم ——کارشناسان بورس کاالبرخی از مشکالت در شرایط تحریم

خواهد شد

وگو پیرامون مشکالتبحث و گفتتعاطی افکار
متعاقباً اعالم——استاد مدعو و کارشناسانتولید و صنعت

خواهد شد

نامه آن متعاقباً ارسال خواهد شد.) براي مشارکت در هر یک از موارد فوق اطالعیه و یا دعوت2)  سایر موارد مرتبط حسب مورد به برنامه فوق اضافه خواهد شد.   1: توضیحات
..تماس  بگیرید88304070و 88813048هاي براي کسب اطالعات بیشتر با روابط عمومی انجمن شماره

www.amsiran.com

کارجویاي
آقا، مهندس مکانیک (گرایش حرارت و سیاالت)، آشنایی   

افزارهاي مرتبط بـا تـخـصـص،       کامل با کامپیوتر و نرم
سال  تجربـه  13آشنایی به زبان انگلیسی در حد خوب ، 

هاي مختلف از جمله پاالیشگاه اصفهـان  کاري در شرکت
ي همکاي است. براي دریافت رزومه کامل با شماره  آماده
.تماس بگیرید0653191-0912

هاي کارشناسی انجمن مدیران صنایعبرنامه کمیته
1397در شش ماهه دوم سال 

ربط و ریزي شده است که با حضور کارشناسان ذيهاي کارشناسی انجمن به شرح زیر برنامهکمیته
هاي مطرح شده به بندي نظرات و بررسیبرخی از اعضا برگزار و جمع

شود.ها و مسووالن مرتبط با صنعت و اقتصاد کشور منعکس میسازمان
97/11/29-97/9/19-97/7/23کمیته مشکالت صنعت: -
97/12/15-97/10/5-97/8/2کمیته بازرگانی و امور گمرکی: -
97/12/8-97/11/3-97/8/30کمیته مالیاتی: -
97/11/15-97/10/19-97/9/7کمیته تامین اجتماعی و روابط کار : -

قابل توجه  اعضاي محترم تهران
لطفاً در اسرع وقت نسبت به ارسال یـک    

رنگی جهت صدور کارت 3* 4قطعه عکس 
عضویت جدید به انجمن اقدام فرمایید.

استفاده از کارشناسان
مالیاتی انجمن مدیران صنایع

توانند براي حـل مسـائـل و        اعضاي انجمن می
مشکالت واحد خود و نیز انـجـام مشـاوره از          
کارشناسان مالیاتی خبره مورد وثـوق انـجـمـن       

مند شوند.مدیران صنایع بهره
آقایان مـحـمـدحسـن کـرفسـی،           کارشناسان: 

، دانسیدعلیرضا سجادي، امیرکیارشی، ابراهیم حق
پناه، کیومرث سـوادکـوهـی، داود      حسین رضوان

عزیزمقدم و غالمرضا طاري بخش.


