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الضرب سومین مراسم امین
اتاق بازرگانی تهران

همین صفحه

نظر کارشناسی در خصوص اعالم
نامه نویس آیینپیش

تشکل هاي اقتصادي
4صفحه 

اهم مذاکرات نشست هیات مدیره 
انجمن مدیران صنایع

2صفحه 

برگزاري جلسه بررسی مشکالت 
صنعت در انجمن

4صفحه 

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

دریافت تندیس و تقدیر دو کارآفرین  ویژه عضو انجمن مدیران
الضرب اتاق بازرگانی تهراندر سومین مراسم امین

توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 1397دي ماه 18شنبه الضرب که روز سهدر سومین مراسم امین
گـذار  ، بنـیـان  عباسعلی قصاعیو کشاورزي تهران برگزار شد به دو کارآفرین ویژه این مراسم آقاي 

-هاي: سام الکترونـیـک، سـام      گذار و موسس شرکتبنیاننیا حمیدرضا هاشمیچینی زرین و آقاي 
سرویس و تکوین الکترونیک که از اعضاي قدیمی و ارزشمند انجمن مدیران صنایع هستند تندیس و 

این موفقیت را به آنان و همـچـنـیـن     انجمن مدیران صنایع الضرب و تقدیرنامه اعطا شد.  نشان امین
نماید.تمامی اعضاي انجمن تبریک گفته و توفیق بیشترشان را آرزو می

گزارش هاي کارشناسی تهیه شده در 
بخش پژوهش انجمن

تحت عنوان :   157گزارش کارشناسی شماره    -
هاي حمایت  بررسی و تبیین الزامات و شاخص      

، حمایت از تولید داخلی، شعار      از کاالي ایرانی  
یا عمل؟ حمایت چگونه باید باشد؟

تحت عنوان:  158گزارش کارشناسی شماره     -
اظهارنظر کارشناسی در خصوص قانون تشکیل       

و 1363/10/30شوراهاي اسالمی کار مصوب      
).1397/5/27طرج اصالحی آن (

و نکات  1398نگاهی به الیحه بودجه سال       -
مهم آن.

هاي ستاد تسهیل و     گزارش جلسات کارگروه  -
رفع موانع تولید (وزارت صنعت، معدن و            

تجارت).
هاي کارشناسی در   شود کلیه گزارش  یادآور می 

پایگاه اینترنتی انجمن به آدرس:                  
www.amsiran.com     قرار دارد و اعضاي

برداري نمایند.توانند از آن بهرهمحترم می

ــاق ــی، ات ــان ــازرگ ب
صنایع، مـعـادن و     

ترین کشاورزي مهم
خصوصی نهاد بخش

کشور و مشاور سه قوه اسـت. نـهـادي داراي         
اي از وظـایـف و       قوانین و مقررات و مجموعه

اختیارات. هر آینه به کارنامه پربار اتاق مراجـعـه    
ها و خدمات صادقانه و کارشناسـانـه   کنیم تالش

این نهاد معظم را به اقتصاد ملی و خدمتـگـزاري   
خصوصـی مـالحـظـه       دولت و مجلس و بخش

خواهیم کرد.  
هاي انجام شده انجمن با اتـاق  برخی از همکاري

ها عبارتند از:و ثمره این همکاري
و تصـویـب     »وکاربهبود فضاي کسب«قانون

هـاي  اي و قوانین مربوط به سیاستقوانین توسعه

اتاق نهم؛ چند توصیه و یک آرزو
مهندس محسن خلیلی رییس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع 

و رفع موانع تولید و...44اصل 
سال از عـمـر       70به گمان این خدمتگزار که 

سـال  40گرایی کرده و خود را مصروف تشکل
گیري از تجـارب  همکار اتاق بوده است با بهره

هـا و    هاي گذشته و درك ضـرورت   و فعالیت
توان اقدامات و اصالحاتی را نیازهاي آینده می

شکل داد که سبب ارتقاي توانمندي اتـاق و      
وکار اعضا و آحـاد    طبعاً بهبود وضعیت کسب

هاي اقتـصـاد   در پرتو افزایش کارآمديجامعه
ملی شود.  

مهندس محسن خلیلی در ادامه پیشنهاداتـی را    
ارائه نمودند که این پیشنهادها همراه با مـتـن     
کامل اظهارنظراتشان در سایت انجمن مدیـران  

قابـل  www.amsiran.comصنایع به آدرس 
دسترسی است.

عباسعلی قصاعیحمیدرضا هاشمی نیا

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

رنگی جهت صدور کارت       3* 4عکس   
عضویت جدید به انجمن اقدام فرمایید.
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نجمن مدیران صنایع شعبه فارس
سازي مصرف برگزاري کارگاه آموزشی بهینه-

سوخت در واحدهاي شیمیایی.
برگزاري کارگاه آموزشی قوانین بازرسی و   -

نحوه برخورد با حوادث کار.
برگزاري کارگاه آموزشی قوانین بازرگـانـی   -

اي خارجی و آشنایی با انواع قراردادهاي بیمـه 
واحدهاي تولیدي.

برگزاري کمیته منابع انسانی و امور اداري-
برگزاري کمیته بازرگانی داخلی انـجـمـن      -

مدیران صنایع شعبه فارس.
:سازمانی انجمن فارسهاي برونفعالیت

حضور در جلسه هیات حل اختـالف اداره    -
کار شیراز .

-مشارکت در جلسات: کمیسیون سـرمـایـه    -
گذاري اتاق بازرگانی، کمیسیون صنعت اتـاق    
بازرگانی،  کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و   

پذیر سازمـان  کمیسیون رفع موانع تولید رقابت
صنعت، معدن و تجارت فارس.

و 22برگزاري جلسه هماهنگی موضوع ماده -
انتخابات نمایندگان کارفرما.

برگزاري کارگاه آموزشی قوانین بازنشستگی -
و از کارافتادگی.

برگزاري کارگاه آموزشی مشاغل سخـت و    -
آور و امور از کارافتادگی.زیان

برگزاري کارگاه آموزشی قوانین امور مالیاتی -
در حسابرسی.  

انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي
کلینیک تخصـصـی   « برگزاري مراسم افتتاح -

همزمان با رونمایی از طـرح مـدرسـه      » برند
مهارت کسب و کار و طرح سنجش نـیـروي     
متخصص (سنم) با حضور ریاسـت سـازمـان        

هـاي  صمت استان، مدیرعامل شرکت شـهـرك  
صنعتی خراسان، رییس اتحادیه صادرکنندگـان  

هـاي  استان و جمعی از مدیران عامل مجموعـه 
نامه که این تفاهم1397/9/14صنعتی در تاریخ 

هـاي  مابین انجمن و شرکت شهـرك مشترك فی
صنعتی فعالیت خواهد نمود.

آنالیز بـازار و      « برگزاري سمینار آموزشی -
هـاي  از سلسله آمـوزش » هاي فروشاستراتژي

مدرسه مهارت کسب و کار با ارائه آقاي دکتـر  

علی مختاري و حضور کارشناسان واحدهـاي  
صنعتی.

هـاي  بـحـران  « برگزاري سمینار آموزشـی    -
زیست محیطی ناشی از آلودگی هوا و اثـرات  
آن برسالمت، با همکاري کارگروه مـحـیـط      

زیست انجمن.
نشست با نمایندگان انجمن علمی مدیریـت  -

دانشگاه فردوسی مشهد به منظور حمایـت از    
برگزاري همایش کارآفرینی تـحـت عـنـوان       

در دانشگاه علـوم اداري و      »  کارآفرین شو« 
اقتصادي با سخنرانی آقایان دکتر نبی و دکـتـر   

کاظمیان.
هماهنگی و برگزاري کارگروه کارشنـاسـی   -

انجمن به شرح زیر:
هاي: روابط کار و تامین اجتماعـی،   کارگروه-

ارتقا سالمت کار، محـیـط زیسـت و آب،          
سازي مصرف انرژي.آموزش، برق و بهینه

برگزاري بیست و دومین جلسه گروه کـاري  -
تامین مالی، بانکی و تسهیالت ذیل کـارگـروه   

تسهیل و رفع موانع تولید .
مسوولین دفـاتـر     «برگزاري دوره آموزشی -

با حضور مسوولین دفاتـر مـدیـران      »مدیران
هاي صنعتی.مجموعه

تـجـارت در     «برگزاري نشست تخصصی -
الملل و با همکاري کارگروه بین»زمان تحریم

توسعه صادرات انجمن مدیران صنایع خراسان 
و کارشناسان.  

انجمن مدیران صنایع دفتر ساوه
نشست اعضاي هیات رییسه انجمن دفـتـر     -

ساوه با حضور نماینده شهرستـان سـاوه در       
مجلس شوراي اسالمی و طـرح مشـکـالت        
واحدهاي صنعتی شهرستان ساوه در دفـتـر       

انجمن
-شوراي گفت« نوبت 2برگزاري و نشست -
» گوي بخش خصوصی با بخـش دولـتـی     و

شهرستان ساوه در محل هتل شهر صـنـعـتـی     
کاوه.

مشارکت اعضاي هیات رییسه در جلـسـات   -
کمیته حمایت قضایی استان مرکزي و شـوراي  
گفت و گوي استان مرکزي با حضور استانـدار  
مرکزي و مدیران ادارات دولتی اسـتـان بـه        

منظور رفع موانع تولید و صادرات.

اهم مذاکرات نشست هیات مدیره 
انجمن مدیران صنایع

هیات مدیره انجمن مدیران صنایع در دي ماه دو         
جلسه با حضور کارشناسان و مشاوران و استاد         
مدعو برگزار کرد. در این جلسات ضمن بررسی        

هاي نظر پیرامون مشکالت و چالش        و تبادل  
صنعت، مسائل ارزي و گمرکی، کارشناسان و         
استاد مدعو نظرات خود را اعالم و مقرر شد            

بندي همایش کارشناسی در مورد بررسی        جمع
ها که در تاریخ       آخرین مشکالت و چالش      

در سالن اجتماعات انجمن برگزار     1397/10/18
ربط ارسال و پیگیري    شد، تدوین و به مراجع ذي     

شود.
در 1398گزارش بررسی الیحه بودجه سال        -

جلسه مطرح و در مورد جایگاه سهم بخش            
نظر به عمل آمد.صنعت تبادل

ها و چگونگی   جایگاه انجمن در بین تشکل     -
هاي مشارکت انجمن در انتخابات پیش روي اتاق      

تهران و ایران از مباحث دیگر بود که هیات             
مدیره ضمن تاکید به حفظ جایگاه انجمن نظرات        

خود را اعالم داشتند.
در مورد چگونگی مشارکت انجمن در           -

ها هاي تهران و شهرستان   انتخابات پیش روي اتاق
قرار شد انجمن از اعضاي خود پشتیبانی الزم را         

به عمل آورد.
هاي اتاق ایران مورد    نامه پیشنهادي تشکل  آیین-

هاي بحث و بررسی قرار گرفت و اعضا دیدگاه         
هاي خود را مطرح کردند. سپس گزارش دیدگاه       

نامه مطرح و قرار شد در           انجمن در آیین    
کارگروهی با عضویت آقایان: جابرانصاري،         
سلیمی، محمدحسین فالح و کارشناسان انجمن       

نظر شود.بازنگري و اعالم

صنایع طبق   مدیرانانجمن
هاي گذشته به   روال سال 

معرفی هرچه بیشتر   منظور
هاي عضو و تهیه     شرکت

یک هدیه نوروزي اقدام به چاپ سررسیدنامه          
است که مشخصات آن به شرح زیر است: کرده

سررسید رقعی با جلد گالینگور مرغوب، صحافی       
دوخت، صفحات تحریر دو رنگ و گالسه           ته

چهار رنگ.

سررسید نامه 
1398سال 

انجمن مدیران 
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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
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دکتر حسین آزمایشی
مدیرعامل و عضوهیات مدیره 

شرکت کفش نوید بهمن 
(شعبه سمنان)

محمد باقري مکیعلی
مدیرعامل و عضوهیات مدیره 

شرکت رابط القاء 
(شعبه سمنان)

دکتر علی رستمی
مدیر عامل شرکت
معدنی امالح ایران

(شعبه سمنان)

محمدرضا حسینا
رییس هیات مدیره شرکت 

رهاوردالکترونیک شمسصنایع
(شعبه خراسان رضوي)

اهللا نصیري شلیلطف
مدیر 

کابینت سازي
(شعبه سمنان)

دکتر بهمن عشقی
مدیر عامل

شرکت یاوران خودرو شرق

مهندس مجید تکیان
مدیر عامل

شرکت هامون نایزه
(انجمن مدیران صنایع)

مهندس حبیب ماهوتی
مدیرعامل و رییس هیات مدیره 

تبریزالمللیبینهاينمایشگاهشرکت 
(شعبه آذربایجان شرقی)

سیدمحمد رضوي موحد
مدیرعامل و رییس هیات مدیره 

پالستیک ایرانیانشرکت 
(شعبه آذربایجان شرقی)

محمد داود شکفتی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره 

شرکت شکوفا پالست پروانه توس
(شعبه خراسان رضوي)

مهندس ابوالفضل شریفی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره 

خراسانمشاور نیرويمهندسیشرکت
(شعبه خراسان رضوي)

مهندس غالمرضا جمالی
مدیرعامل 

سازي مشهدشرکت رینگ
(شعبه خراسان رضوي)

انجمن مدیران صنایع بعنوان نماینده     
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و        
کشاورزي ایران (کمیسیون صنایع)    
در جلسات کارگروه ملی ستاد         

تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن         
کند.و تجارت شرکت می

الحاقی، مقرر شده است به منظور      )  61در ماده (  
بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل         
مشکالت واحدهاي تولیدي، به ویژه در موارد         

تمام، هاي نیمه اندازي طرح مربوط به تکمیل و راه    
هاي معوق و    تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی      

همچنین رفع مشکالت مرتبط با محیط زیست،         
منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی،           

پس از تهیه و    »  ستاد تسهیل و رفع موانع تولید     «
نامه اجرایی آن، توسط دولت ایجاد       تدوین آیین 

هایی نیز  شود و متعاقباً در همین راستا، کارگروه      
.ها به ریاست استاندار تشکیل شوند       در استان 

ها و   الحاقی، بانک  )  62همچنین در ماده (      
هاي حمایتی موظف   مؤسسات اعتباري و صندوق   

اند با تسهیالت یا موارد امهال مصوب در         شده
کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه        
موافقت کرده و یا دالیل مخالفت خود را            
همراه با مستندات مربوط به هیات موضوع           
تبصره آن ماده تسلیم کنند. کارگروه ملی ستاد         

نامه اجرائی خود   تسهیل و رفع موانع تولید آیین     
هاي مختلف اجرایی،     را با حضور دستگاه      

نهادها، فعاالن و متولیان اقتصادي تنظیم کرد و        
1397کار خود را به صورت جدي از آبان ماه          

آغاز کرد.
مراحل درخواست حضور در جلسات ستاد         
تسهیل جهت رفع مشکالت واحدهاي تولیدي       
به شرح زیر است که از اعضاي محترم انجمن          

آید تا مشکالت و        دعوت به عمل می       
هاي واحد مربوطه خود را به انجمن       درخواست

هاي الزم  ارائه نمایند تا راهنمایی    
اي مرحله4انجام شود یا از طرق        

در ادامه آورده شده است اقدام      که
کنند.

درخواست و ارائه کتبی مشکل واحد تولیدي       -1
(سازمان صنعت، معدن و تجارت استان محل          
استقرار واحد تولیدي و همچنین نامه باید با            

عنوان رئیس سازمان استان تنظیم گردد.)
ارائه مشکل واحد تولیدي توسط نماینده یا         -2

کارشناس واحد تولیدي در جلسه ستاد تسهیل         
سازمان استان.

دعوت به جلسه واحد تولیدي بعد از بررسی         -3
مشکل مربوطه.

در صورت عدم رفع مشکل توسط ستاد           -4
تسهیل استان، مشکل واحد مربوطه توسط ستاد         

-استان به کارگروه ملی وزارت صمت ابالغ می        
گردد تا جلسه در سطح ملی برگزار شود و              
مشکل واحد مربوطه با مصوبات جلسه کارگروه        

ملی رفع گردد.

شرکت در جلسات کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید  در وزارت  صنعت، معدن و تجارت
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صنعتو مطبوعات

عضو گرامی، با پرداخت به موقع حق عضویت در تحقق اهداف انجمن خودتان مشارکت فرمایید4

www.amsiran.com

نامه به سازمان امور مالیاتی کشور
براي تمدید احکام

نمایندگان انجمن در هیات هاي 
حل اختالف مالیاتی

هاي قانون مالیات 244ماده  3در اجراي بند     
و به منظور   1366مستقیم مصوب اسفندماه     

هاي تمدید احکام نمایندگان انجمن در هیات      
حل اختالف مالیاتی با ریاست امور مالیاتی           
شهر و استان تهران مکاتبه گردید تا براي           

کرفسی، امیرکیارشی،    محمدحسنآقایان:
کیومرث پناه،، حسین رضوان   دانابراهیم حق 

-مقدم و غالمرضا طاري   سوادکوهی، داود عزیز  
بخش جهت شهر و استان تهران اقدام            

شود.

گردهمایی انجمن مدیران صنایع به منـظـور   -
تجزیه و تحلیل مشکالت صنعت به مـنـظـور    
اقدام و پیگیري از طریق ستاد تسهیل و رفـع    

موانع تولید در محل انجمن برگزار شد.
اعضاي حاضر در این جلسه مشکالت حوزه -

فعالیت خود را بیان نمودند و کـارشـنـاسـان     
انجمن نیز راهنمایی هاي الزم را جـهـت         
پیگیري مشکالت از طریق ستاد تسهیل و رفع 

موانع تولید ارائه کردند. 
همچنین مقرر شد اعضاي محترم با ارسال -

نامه به انجمن ضمن بیان مسائل و مشکالت 
تولید جهت پیگیري هاي تکمیلی اقدام نمایند.

برگزاري جلسه بررسی مشکالت 
صنعت در انجمن مدیران صنایع

ماده و چهار بخش: 29نویس مشتمل بر این پیش
هـا،  اختصارات، تعاریف و ضوابط تاسیس تشکل

هاي کسب و کار بـه اتـاق     ضوابط الحاق تشکل
ها در هـیـات   ایران و شرایط کسب کرسی تشکل

آبانـمـاه بـه      27نمایندگان اتاق ایران؛ در تاریخ 
تصویب هیات نمایندگان اتاق ایران رسیده اسـت  
و در راستاي اجرایی نمودن تکالیف اتاق ایـران    

قانون بهبود مسـتـمـر      5و 1در خصوص مواد 
تهیه شده 16/11/90محیط کسب و کار مصوب 

قانون بهبود مستمر محیـط  5بر اساس ماده است.  
وظیفه بر عهده اتاقها گذاشته شده 3کسب و کار 

است:
هـاي اقـتـصـادي،       تهیه فهرست ملی تشـکـل    

هاي اقـتـصـادي    ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل
هاي اقتصادي که فاقد تشـکـل     فعال در فعالیت

سازي و   سازي، یکپارچهباشند و ادغام، شبکهمی
هاي موازي انسجام تشکل

نویس هدف این در حالی است که در مقدمه پیش
در نامه را ایجاد وحدت رویـه      از تهیه این آیین

هاي اقتصادي نامه تشکلنویس آییننظر کارشناسی در خصوص پیشاعالم
هاي اقتصادي ساماندهی، تاسیس و الحاق تشکل

سـازي،  شـبـکـه   و فراهم آوردن زمینه ادغام،   
، ذکر شـده    هایکپارچه سازي و انسجام تشکل

هاي اقتصادي فاقـد  فعالیت«اي به است و اشاره
نشده است. »هاي موازيتشکل«و »تشکل

نکته دیگر اینکه در مواد قانون بهبود مسـتـمـر    
نامـه بـرده     محیط کسب کار نامی از تهیه آیین

نشده است و در واقع اتاق براي تحقق مـوارد    
ذکر شده در این قانون باید اقدام به تهیه شیـوه  

نامه نماید.  
بـه  وضع هر نوع قانون و مقرراتی باید مستنـد 

گزارشی باشد که نقاط ضعف موجود  و دالیـل  
تغییرات پیشنهادي را به طور روشن بیان کـرده  

نویس پیشنهادي اتاق فـاقـد   باشد. متاسفانه پیش 
شود مسـتـنـدات    این گزارش است. پیشنهاد می

تا شناخت نویس دراختیار همگان قرارگیردپیش
ضعف موجود، دالیل توجیهی هر یک از   نقاط

ها با اتاق ایران و تغییرات، مقایسه ارتباط تشکل
طور روشن ارائه شود .با سایر کشورها به

ترین تشکل سراسري اقتصادي در نـظـر     ترین و بزرگانجمن مدیران صنایع به عنوان یکی از قدیمی
هاي الزم را براي انتقال تجربیات کارآفرینی و تجلیل از کارآفرینان قدیمی و ارزنده عضـو  دارد زمینه

انجمن فراهم نماید. در این راستا اعضاي محترم انجمن به شرح زیر تجربیات خود را براي انتقال بـه   
بنیانگذار گـروه    مرتضی سلطانی، آقاي مهندس -1اند.   هاي بعدي در کتبی فراهم و منتشر نمودهنسل

پژوهشی زر و اولین پاالیشگاه غالت ایران، -صنعتی
نام کتاب : کارآفرینی به شیوه مرتضی سلطانی.

، بنیانگذار گروه صنعتی بنا، نـام  رجبعلی بناآقاي -2
کتاب :کارآفرینی به شیوه حسن رجبعلی بنا.

، رییس هیات مـدیـره     علی نقیبآقاي مهندس -3
شرکت بهداشتی دکتر عبیدي، نام کتاب: مدیـریـت    

دانش به شیوه مهندس علی نقیب.

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 

تجربیات کارآفرینان عضو انجمن مدیران صنایع


