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مکاتبه با  مقامات و مسووالن 
در خصوص 

مسائل و مشکالت بخش صنعت
همین صفحه

صادرکنندگان نمونه تهران
3صفحه 

هاي سمینارها و گردهماییبرنامه
1397زمستان 

انجمن مدیران صنایع
4صفحه 

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

ها از منظر جهانی یعنی گردهم آمدن ارادي        تشکل
هایی که داراي اهداف مشترك بوده و به          گروه

باشند.تنهایی قادر به کسب منافع خود نمی
هاي در ایران نیز بر اساس همین تعریف تشکل         

مختلفی بعد از پیروزي انقالب ظهور کردند که          
عمدتاً در جهت رفع مسائل و          
مشکالت ناشی از آثار انقالب در       

ویژه صنعت و   هاي مختلف به  حوزه
هاي مندي از توانمندي  تولید و بهره  

هاي صنعتی براي ایستادگی    تشکل
و بقا در مقابل مشکالت بوده          
است. چنان که انجمن مدیران        
صنایع نیز بر همین مبنا شکل          
گرفت تا بتواند در مقابل مشکالت      
ایجاد شده کمکی براي مدیران        
واحدهاي تولیدي صنعتی باشد که     

دهه فعالیت توانسته است     4خوشبختانه درطول 
اقدامات بسیار مهم و اثرگذاري را انجام دهد           
(نمونه برخی از این اقدامات در بروشور معرفی         

انجمن که اخیراً به چاپ رسیده، آمده است).
-به مرور زمان و کاهش مسائل و مشکالت، کم         

تر شد به   رنگکم نیاز مدیران به ادامه عضویت کم    
طوري که خیلی از آنان با عدم پرداخت حق             
عضویت تلویحاً انجمن مدیران صنایع را ترك          
کردند و همین امر باعث افت درآمد انجمن شده          

هاي انجمن نه تنها     است در حالی که فعالیت      
گیري از کارشناسان    کاهش نیافته بلکه با بهره      

مختلف همچنان به مدیران عضو ارائه خدمت          
نماید.می

انجمن در مقابل این چالش با برگزاري جلسات و         

هاي هاي مختلف سعی در یافتن روش        کمیته
تامین مالی نموده است که با اهداف و ماموریت         
انجمن مندرج در اساسنامه مغایرت قانونی          

نداشته باشد.
اي که در این خصوص در        در آخرین جلسه   

روز شنبه مورخ     14ساعت   
برگزار شد     1397/9/17

پیشنهادات زیر مطرح گردید:
ایجاد مرکز ارتباطی بین اعضا     -

در زمینه تامین نیازهاي خط         
تولید آنان 

استفاده از امکانات سایت       -
انجمن.

مندي از کارشناسان و      بهره-
متخصصین براي ارائه مشاوره در     

قوانین مختلف و مرتبط با صنعت به اعضا.
تفکیک خدمات به اعضا بنا به درخواست          -

آنان هنگام عضویت.
ایجاد نمایشگاهی دائمی از محصوالت         -

مند عضو در طبقه چهارم        هاي عالقه شرکت
ساختمان انجمن.

انجمن مدیران صنایع   با توجه به مراتب فوق،       
انتظار دارد اعضاي محترم با ارائه راهکارهاي         
. منطقی و عملی، تشکل خود را یاري رسانند         

گردد پس از   بدیهی است نظراتی که ارائه می       
بررسی در کمیته مربوطه و اجرایی شدن، عضو         
پیشنهاددهنده به عنوان یار و مددرسان انجمن به        
تمامی اعضا معرفی و از وي قدردانی خواهد          

شد.

هاي مدنی وتشکل
هااستمرار فعالیت

هاياهم فعالیت
کارشناسی انجمن مدیران صنایع

:هاي کارشناسیگزارش
سپاري ارزيبررسی و تحلیلی بر پیمان-

نظر پیرامون طرح اصالح قانون : اعالم اظهارنظرها
1363/10/3تشکیل شوراهاي اسالمی کار مصوب 

هاي اقـتـصـادي    نامه تشکلنظر پیرامون آییناعالم-
قانون بهبود مستمر محیط کسب 5و 1موضوع ماده 

و کار
: مروري بر وضعیـت صـنـعـت        از مجموعه نگاه

هاها و فرصتسازي، بررسی چالشخودرو و قطعه
پذیري صـنـعـت      تبیین عوامل اثرگذار بر رقابت-

ها و راهکارهاچالش-فوالد 
اي واردات نـفـت     هفته8تحلیل اعطاي معافیت -

ایران از سوي آمریکا
بانکی ایران قبل و بعـد  بررسی ارتباطات مالی بین-

از برجام
97پژوهی ایران نگاهی به گزارش آینده-

در بخشنامه اخیر بانک مـرکـزي کـلـیـه        
فروردین 22صادرات انجام گرفته از تاریخ 

مشمول بـازگشـت ارز حـاصـل از           97
صادرات  به سامانه نیما شده است. این در    

سپاري ارزي   حالی است که سازوکار پیمان
در مردادماه ایجاد گردیده و بازگشـت ارز    
حاصل از صادرات معطوف به گذشته شـده  

است.  
عالوه بر این معامالت بین تجار ایرانـی و    

شود و عراقی و افغانستانی با دالر انجام نمی

ارسال نامه انجمن مدیران صنایع  به معاونت ارزي بانک مرکزي
در خصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات

هـاي دو کشـور       معامالت بر مبناي پول
گیرد. حال چگونه صادرکننـده   صورت می

ارزي  را که به دست نـیـاورده اسـت        
بازگرداند؟

رغم برگزاري جـلـسـه مشـتـرك          علی
نمایندگان اتاق بازرگانی با رئـیـس کـل      
محترم بانک مرکزي و بیان نظرات طرفین،  

-متاسفانه همچنان شاهد صدور بخشنامـه 
هایی هستیم که نظرات بخش خصـوصـی   

شود.ها لحاظ نمیدر آن

اي در مورد همکاري مشترك انجمن و اتاق نامه-
تهران با امضاي ریاست انجمن به ریاست اتـاق    

تهران ارسال گردید.
اي با حضور آقاي محمدرضـا  متعاقب آن جلسه-

جابرانصاري نایب رییس انجمن و آقاي نصـراهللا    
محمدحسین فالح یکی از اعضاي هیات مدیره و 

ها و   دبیرکل انجمن با دبیرکل و مدیر امور تشکل
هاي اجتماعی اتاق تهران براي بـررسـی   مشارکت

هاي مشترك برگزار شد.زمینه همکاري

مشترك نامه همکاري
اتاق تهران و انجمن مدیران صنایع
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جلسه کمیته تامین مالی انجمن  

برگزار شد
کمیـتـه   97آبان ماه 5روز دوشنبه 14در ساعت 

تامین مالی با حضور چند تن از مدیران عضـو،    
کارشناسان و مسووالن انجمن برگـزار شـد و       

هـاي  راهکارهاي عملی براي تامین مالی فعالیـت 
انجمن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و در     

این زمینه نیز پیشنهادهایی مطرح گردید.

انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي
عوامل موثر بر نرخ ارز و تاثیر «برگزاري سمینار 

97/8/1در تاریخ »آن بر اقتصاد کشور
برگزاري هجدهمین جلسه گروه کاري تـامـیـن    -

مالی، بانکی و تسهیالت ذیل کارگروه تسهیـل و    
بـا حضـور     97/8/15رفع موانع تولید در تاریخ 

ربط و ها، موسسات و نهادهاي ذينمایندگان بانک
اعضاي هیات رییسه .

نشست رییس هیات رییسه و دبیر اجرایـی بـا     -
آقاي دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادي و دارایـی  
به منظور طرح مشکالت صنـعـت در تـاریـخ         

97/8/17.
هـاي  هماهنگی و برگزاري جلسات کـارگـروه  -

تولید، مسائل و مشکالت ناشی از تغییرات نرخ 
هزار تومان براي سـال    20ارز و افزایش آن تا 

آینده، صادرات خدمات به ویـژه خـدمـات        
و مهندسی و کمبود نیروي متخصص بـحـث    

وگو شد. آقاي دکتر صامتی یادآور شدنـد   گفت
چنانچه خردمندانه عمل کنیم در آیـنـده در         

ي بورس، خدمات مهندسی و گردشگـري  زمینه
هایی به دست آورد.توان موفقیتمی

انجمن مدیران صنایع شعبه اصفهان
گـردهـمـایـی     1397آبان ماه 29روز سه شنبه 

اعضاي انجمن مدیران صنایع اصفهان برگزار شد 
و آقاي دکتر صامتی (عضو هیات علمی دانشگـاه   
اصفهان) با اشاره به رشد اقتصاد ایران که از سال  

% رسید و از آن  1.5% به  5از 1385تا سال 1350
% رسیده است بیاناتی در زمینه  14زمان تاکنون به 

آینده اقتصاد ایران ارائه نمودند.
ایشان تورم را در سال آتی بیش از   

بینی کردند و کـاهـش       % پیش 40
ها را درآمدهاي نفتی ناشی از تحریم

اتفاق خوبی براي تولید و بـخـش     
صنعت خصوصی برشمردند.

هـاي  در ادامه جلسه در زمـیـنـه       
صادرات، نبود مواد اولـیـه بـراي      

انجمن در خصـوص مشـکـالت نـاشـی از            
دستورالعمل تنظیم بازار محـصـوالت فـوالدي      

اي به وزیر محترم صنعت، معدن و تـجـارت   نامه
و درخواست بازبینی آن را نمود.نوشت

بر اساس این دستورالعمل، فرمول قیمت پـایـه     
ماه تغییر 2محصوالت فوالدي در عرض کمتر از 

یافت و افزایش پیدا کرد و از خریداران خواسته 
التفاوت قیمت قدیم شد که زمان تحویل کاال مابه

با فروشندگان تسویه کنند. که این امر  راو جدید 
مشکالتی را در پی داشته است:

با توجه به قطعی بودن معامالت در بـورس      -
هاي خرید قراردادهاي کاال، خریداران طبق قیمت

اند لـذا    مختلفی را با زنجیره بعدي منعقد نموده
ها تقریباً غیرممکن است.تعدیل آن

قانون توسعه ابزارها و نهادهـاي  18طبق ماده -
مالی جدید، کاالهاي پذیرش شده در بورس از   

گذاري معاف هستند لذا این ابالغـیـه   نظام قیمت
داراي مغایرت قانونی است.

هاي کـلـی   قانون اجراي سیاست90طبق ماده -
مقرر شده است چنانچه دولت بـه هـر     44اصل 

هـاي  دلیل قیمت فروش کاالها یا خدمات بنگـاه 
-هاي بخش غیرمشمول واگذاري و یا سایر بنگاه

دولتی را به قیمت کمتر از قیمت بازار تکلـیـف   
التفاوت قیمت تکلیـفـی و     کند مکلف است مابه

هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و   
منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یـا از    

ها به سازمان امور مالیاتی کسـر    بدهی این بنگاه
نماید. بدین ترتیب با توجه به عدم تعیین جبـران   
آثار ناشی از تکلیف قیمت این ابالغیه با قـانـون   

یاد شده نیز مغایرت دارد.

ارسال نامه 
انجمن مدیران صنایع 

صنعت، معدن و تجارت به وزیر

کارشناسی انجمن به شرح زیر:
سازي مصرف انرژيکارگروه برق و بهینه-
الملل و توسعه صادراتکارگروه امور بین-
مدیریت هدفمـنـد   «برگزاري دوره آموزشی -

هاي مـبـتـنـی بـر        منابع و مصارف در سازمان
هـاي   از سلسـلـه آمـوزش     IPABS»متدلوژي

ساعت.12وکار به مدت مدرسه مهارت کسب
حضور اعضاي هیات رییسه و کارشناسان در -

وچهارمـیـن جـلـسـه        و بیستو سومینبیست
کارگروه کاري مالیات، گـمـرك و تـامـیـن          

اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد.
برگزاري سمینار عمق و پایداري بحران ارزي -

ها و آینده اقتصاد کشور و تحریم

انجمن مدیران صنایع شعبه گیالن
استان با کـارآفـریـنـان       اندیشی و مشاوره مدیرکل و معاون اداره کل تعزیرات حکومتینشست هم

هـا و    هایی پیرامون نگـرانـی  هاي عضو سوالصنعت و معدن و اعضاي انجمن برگزار شد و شرکت
مشکالت موجود مطرح کردند.
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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: 

کاوه خداپرست رسولی
مدیره هیاترییسو نایبمدیرعامل

شرکت آدوپن پالستیک پرشین
(شعبه آذربایجان شرقی)

مهندس مهدي چتري
مدیرعامل شرکت

سیمین ترابر سمنان
(شعبه سمنان)

دکتر آرش خداپرست
مدیرعامل و عضو هیات مدیره 

اطلس بافت گیالنیانشرکت 
(شعبه گیالن)

شهربانو منتخب اقدامی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره 

شرکت تولیدي نوشین فرد
(شعبه گیالن)

واحد طالب زاده
مدیرعامل و عضو هیات 
مدیره شرکت گیلتافت خزر

(شعبه گیالن)

مرتضی خالصی
عضو هیات مدیره شرکت 

ایران پوپلین
(شعبه گیالن)

مهندس مجید طبسی
مدیرعامل شرکت

سامان داروي هشتم
(شعبه خراسان رضوي)

علی اصغر محمدزاده
مدیرعامل شرکت
صندوق نسوز آرکا

(شعبه خراسان رضوي)

احمد کامیاب
هاي مدیرعامل شرکت فرآورده
غذایی بهناز گلبهار

(شعبه خراسان رضوي)

جواد حیدري
هاي مدیرعامل شرکت فرآورده

لبنی سراجیان و حیدري
(شعبه خراسان رضوي)

مهندس محسن کوچه لقمانی
مدیرعامل و عضو

شرکت اهران سازه
(شعبه خراسان رضوي)

جلیل موالیی
مدیرعامل شرکت 

تولیدي آرد سفید نیشابور
(دفتر نیشابور)

صادرکنندگان نمونه تهران
آذر ماه سال جاري    19در مراسمی که روز     

در محل هتل ارم تهران و با حضور رضا            
رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت          

شرکت به عنوان     15برگزار شد از       
صادرکننده نمونه با اهداي لوح سپاس          

قدردانی شد.
سازي مینا، شرکت دمنده و      شرکت شیشه 

مجتمع صنایع الستیک یزد از اعضاي          
صادرکننده نمونه بودند و    15انجمن جزو   

از شرکت آرتاویل تایر و گروه صنعتی           
هاي شایسته  پاکشو نیز به عنوان شرکت     

تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
این موفقیت را به     انجمن مدیران صنایع     
هاي مذکور تبریک   مدیران محترم شرکت  

گفته و توفیق بیشتر آنان را آرزومند است.
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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 

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

www.amsiran.com

شناسی بالینی (دانشگاه  آقا، کارشناسی ارشد: میکروب 
علوم پزشکی تبریز)، کارشناسی: میکـروبـیـولـوژي       
(دانشگاه اصفهان)، تسلط عالی به زبان انگلـیـسـی،      

سال تجربه در ارزیابی ریسک، ممیـزي و    3:  سوابق
و تضمـیـن   ISO،HSEهاي مدیریتی استقرار سیستم

مند بـه  کیفیت (مدیر فنی شرکت آرشام ایمن). عالقه   
هـاي  / تضمین کیفیت شرکت HSEفعالیت در واحد 
دارویی و بیوتک. 

09123120787شماره تماس: 

کارجویاي 

روز برگزاري ساعت برگزاريسخنرانشرح برنامهعنوان

سخنرانی ماهانه
نوسانات نرخ ارز و آثار آن 

بر واردات و صادرات
-—کارشناسان

متعاقباً اعالم
خواهد شد

هاي مشکالت ناشی از اجراي حسابرسیروزهسمینار نیم
سازمان تامین اجتماعی

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

سازمان تامین اجتماعی
——”    ”    ”

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

تعاطی افکار
وگو پیرامون مشکالتبحث و گفت

تولید و صنعت
”    ”    ”——استاد مدعو و کارشناسان

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.   1توضیحات: 

تماس  بگیرید..88304070و 88813048هاي براي کسب اطالعات بیشتر با روابط عمومی انجمن شماره

روزهسمینار یک
هاي نویناصول انبارداري و روش

عملیاتی در انبار
اکبر نجارجناب آقاي علی

مدرس سازمان مدیریت صنعتی
97/10/18شنبه سه8:30–17

انجمن مدیران صنایع1397هاي زمستان برنامه سمینارها و گردهمایی

در مصوبه پنجاه و هفتمین جلسه ستاد تسهیـل و    
رفع موانع تولید آمده است:

نامه شمـاره  با توجه به عدم اجراي کامل تصویب
ستاد فرماندهی اقتـصـاد   1396/4/31مورخ50432

مقاومتی به منظور رفع مشکالت فعاالن اقتصـادي  
بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی، توسط 

نامه مذکور و تصویب4ویژه بندسازمان مذکور به
هـا و    هاي متعـدد از تشـکـل       دریافت گزارش

واحدهاي تولیدي بخش خصوصی در این رابطـه  
مقرر گردید این سازمان نسبت به اجراي تمـامـی   

نامه اهتمام ورزیده و از   گانه تصویببندهاي پنج
ربط جهت ارائـه    ذيهاياخذ تعهدنامه از شرکت

دفاتر مربوط به سالیان قبل نیز خودداري نماید.
:نامه اقتصاد مقاومتیتصویب4بند 

بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفا در بازه یک 
سال قبل از ارایه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان 

مجاز است.

نامه ستاد اقتصاد مقاومتی تصویب
مبنی بر ممنوعیت حسابرسی

ساله سازمان تامین اجتماعی10

استفاده از کارشناسان
مالیاتی انجمن مدیران صنایع

هاي حل اختالف مالیاتی در هیات
توانند براي حل مسائل و        اعضاي انجمن می   

مشکالت واحد خود و نیز انجام مشاوره از            
کارشناسان مالیاتی خبره مورد وثوق انجمن          

مند شوند.مدیران صنایع بهره
کرفسی، سیدعلیرضا  محمدحسنآقایان:کارشناسان

، حسین  دانسجادي، امیرکیارشی، ابراهیم حق     
مقدم کیومرث سوادکوهی، داود عزیز   پناه،رضوان

بخش.و غالمرضا طاري

متن کامل  نشریه کارآفرین
در سایت انجمن مدیران صنایع

قرار گرفت
اعضاي محترم از 
این پس بـراي    
دسترسی به متن 
کــامــل مــجلــه   

-کارآفرین مـی   
توانند به سایـت  
انجمن مـدیـران   
صنایع به نشانی 

www.amsiran.com  ــت ــمـ قسـ
انتشارات مراجعه نمایند.


