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نوروز ، آغاز بهار ، مظهر رستاخیز طبـیـعـت و      
شکوه خلقت، خجسته عید باستانی  بـر هـمـه        
عزیزان و سروران و یاران گرامی فـرخـنـده و        

مبارك باشد.
شود و چه زیباست که ما نیز رخـت   جهان نو می

نو  بر تن کنیم ؛ بر افکار و عقاید و روش و منش 
و گفتارمان ؛ و جهان را  بیش از گذشته از دریچه 

هـا  و      عشق و صفا و محبت بنگریم و کدورت
ها را از دل     ها و افسردگیها  و خستگیدشمنی

»طرحی نـو «بشوییم و به قول حضرت حافظ  
دراندازیم.

این همه البته بس دشوار است و سخت. چرا که  
اي اسیر گذشته است و   انسان  نیز مانند هر پدیده

؛ اما به گمـانـم   هاها و معذوریتدچار محدودیت
ها ، آدمی این اسـتـعـداد و      خالف سایر پدیدهبر

توان را دارد تا در حد بسیاري، از اسارت گذشته 
»وابستگی به مسـیـر    «و به قول اساتید اقتصاد 

خود را برهاند و از دیروز و امروز  فراتر رود و   
ها چیره شود.هاومعذوریتازمحدودیتبر بسیاري

سه اقدام به گمانم در ایـجـاد ایـن تـحـول            
راهگشاست ؛تفکر و تعمق درونی، فکر و کـار      
جمعی و ارتباط و تعامل با جوانان ، کـه ایـن       

سومی به نظرم  کمتر مورد توجه ما بوده است. 
، در حالی که اگر باور داشته باشیم که جـهـان  

همچنان که طبیعت، رو به سوي آینده و نـو      
شدن دارد،  آنگاه باید به نیروي جوان که مظهر 
و مصداق این نـو شـدن     
است بیش از پیش توجه و 
اتکا نماییم و در جـهـت     
شناخت و جلب و جـذب  
آنان و یادگیري از ایشـان    

کوشا باشیم .
سرزندگی و شور و شوقی 
که  در نسل جوان شاهد و ناظر آنیم  و  خـود  

هایی زاینده، جا به جـا در    را  همچون چشمه
هنر و ورزش و دانش و کسب و کار خالقانـه   

-و خدمتگزاري و  نوعدوستی  و... بروز مـی      
هـا و    هایی که  تلخیها و زیباییدهد . توانایی 

شـویـد و     مان  مـی ها را از دل و دیدهسیاهی
-مان  مـی     شادي و امید بر جان و چشماشک

نشاند.  
ارادتمند در حد توان،  درك و شناختم  سعـی  

ها و   ام تا از دریچه این تواناییو تالش نموده
ها  و با مدد از تجارب بس ارزشـمـنـد    زیبایی

دل باشی نوبهار است در آن کوش که خوش

محسن خلیلی

یاران و همراهانم  به حیات اجتماع  بنـگـرم و     
هـا  هایم برگرفته از این حرکتاقدامات و فعالیت

ها  براي ماندگاري بـاشـد؛  دریـچـه         و تالش
ها و ناامیـد  ها و مبارزه کردنها و تالشفداکاري

هـا و    ها و نه دشمنیها و دوستیو خسته نشدن
ها و...خصومت ورزیدن

هامان دلامروز و در این آغازین روزهاي بهاري،
-ها بیاالییم  و دسـت     ها و دشمنیرا از تیرگی
هم گره زنیم و شادمان و امیدوارانـه   هایمان را به

با خود عهد کنیم که بیش از گذشته براي بقـا و    
دوام این سرزمین و حیات و شـادي و غـرور       
جوانان این آب و خاك که فرزندان عـزیـز و       

اند سعی و  تالش نماییم تـا در ایـن        دلبندمان
، ایران عزیز و  نزد مام مـیـهـن      شانوطن، وطن

بمانند و بدان  افتخار کنند و افتخار بیافرینند کـه  
اند !ایرانی

که ایران چو باغی است خرم بهار

تان پاینده، مهرتان پایـدار، نـوروزتـان      سعادت
پیروز.                 

هاي کارشناسی تهیه شده گزارش
در بخش پژوهش انجمن

تحت عنوان :   159گزارش کارشناسی شماره    -
بررسی اهمیت و جایگاه پژوهش در توسعه           
کشور و لزوم ایجاد و تقویت مراکز پژوهشی و          

کارشناسی بخش خصوصی
-هاي رقابت نگاهی بر شاخص  از مجموعه نگاه:  
هاي آن در ایران.پذیري و چالش

هاي بازار کاالهاي      برخی از شاخص     -
بینی وضعیت  و پیش 1397استراتژیک در سال     

.1398ماه اول سال 6ها در آن
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

1398دیدار نوروزي اعضا در سال 
روز 16:30دیدار نوروزي هیات مدیره با اعضاي انجمن در ساعت          

در سالن اجتماعات انجمن واقع در تهران:          1398/1/26دوشنبه     
، طبقه چهارم   264روي خیابان میرعماد، شماره      خیابان مطهري، روبه  

گردد و طبق روال هر سال در این گردهمایی یکی از               برگزار می 
عملکرد اقتصاد ایران   «صاحب نظران اقتصادي کشور در خصوص          

سخنرانی خواهند  »1398انداز آن در سال    و چشم 1397در سال   
کرد. امید است اعضاي محترم انجمن مدیران صنایع با قبول دعوت و            
حضور خود موجب غناي بیشتر جلسه شده و توفیق دیدار یکدیگر را            

داشته باشند.  
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انجمن مدیران صنایع شعبه اصفهان
از 1397/2/12بازدید اعضاي انجمن مدیران صنایع شعبه اصفهان به همراه خانواده در تـاریـخ         

کارخانه بلور و شیشه اصفهان.

از کارخانه چینی زرین 97بازدید انجمن مدیران صنایع شعبه اصفهان به همراه خانواده در دي ماه 

هاي کارشناسی و پژوهشی انجمن شامـل  فعالیت
ها،  مجموعه نگاه و اظهارنظرهاست کـه  گزارش

مواردي است که به صورت چاپی منتـشـر   هااین
رسانـی  هاي انجمن نیز اطالعشود و در رسانهمی
عـنـوان در     25در مجموع 97گردد. در سال می

این قالب به چاپ رسیده است. عالوه بـر ایـن      
هاي پژوهشی دیگري نیـز وجـود     موارد، فعالیت

هـا  شود. این موارد درخواست دارد که منتشر نمی
گیرد و یا مکاتباتی است که با انجمن صورت می

و براي پاسخ به این موارد کار کارشناسی انجـام  
انـجـام   97مورد در سال 50شود که بیش از می

شده است. 
استفاده هر چه بیشتر از امکـانـات   1397در سال 

-فضاي مجازي و الکترونیکی کردن فرایند اطالع
هاي انجمن مورد توجه قرار داشته رسانی فعالیت

است به طوري که عالوه بر انـتـشـار مـجلـه          
و   »صنعت و مطـبـوعـات   «کارآفرین و  خبرنامه 

ارسال براي اعضاي تهران و شـعـب، نسـخـه         
ها نیز در سایت انجمن بارگـذاري  الکترونیکی آن

گردیده و همچنین از طریق بانک اطالعاتی ایمیل 
و کانال تلگرامی انجمن نیز در دسترس عـمـوم     

آخرین اخبار انجمـن،  قرار گرفته است. همچنین  
هاي کارشناسی، اخبار اقتصادي و صنعتی گزارش

قرار داده طور روزانه در سایت و کانال تلگرام به
شود.  می

هاي انجمن بـا اعـضا و       مکاتبات و نامه نگاري
نهادهاي مختلف نیز عمدتا از طریق الکترونیکـی  

گیرد و این امر موجب تسریع امـور    صورت می
گردیده است. سمینارهاي برگزار شده در انجمـن  

رسد. نیز از همین طریق به اطالع اعضا می

عنوان گزارش منتـشر شـده       12در ادامه 
انجمن ذکر شده است:

هاي حمایت بررسی و تبیین الزامات و شاخص-
از کاالي ایرانی  

انداز اقتصاد ایـران در سـال       تحلیلی از چشم-
1397

بررسی وضعیت فعلی نوسانات نـرخ ارز و        -
و تاثیر آن بر صنعت        97انداز آن در سال چشم

وضعیت بازار برخی کـاالهـاي فـلـزي و           -
1397ماهه اول سال 3پتروشیمی در 

هاي وضع شده قبل و بعـد  بررسی روند تحریم-
از برجام   

هاي  بخش پژوهش و فعالیت
1397روابط عمومی انجمن در سال 
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اعضاي جدید انجمن مدیران صنایع
تعداد دیگري از مدیران واحدهاي تولیدي و صنعتی کشور به شرح زیر بـه    

شان را گرامی داشتـه و    پیوستند. مقدم جمع اعضاي انجمن مدیران صنایع
فشاریم.شان را به گرمی میدست همکاري
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اکرم کمره
مدیرعامل شرکت

توس راهبرد بنیامین
(شعبه خراسان رضوي)

یحیی رضاییدکتر غالم
مدیر عامل و نایب رییس هیات 
مدیره شرکت رامین گستر شرق

(شعبه خراسان رضوي)

حسین سپهري
مدیر بازرگانی شرکت 
افالك الکتریک خراسان
(شعبه خراسان رضوي)

اکبر ارژنگی کاخکیمهندس علی
مدیره هیاترییسو نایبعاملمدیر

شرکت تندیس درایت هومان طوس
(شعبه خراسان رضوي)

مجید شفایی
مدیرعامل شرکت 

پوشاك نوپوش
(شعبه گیالن)

مهندس احسان مشمولی
مدیر عامل شرکت

نئوپان فومنات
(شعبه گیالن)

مهندس آیدین مهدوي ممقانی
مدیرعامل شرکت

دامپروري آذربایجان خاوري
(شعبه آذربایجان شرقی)

مهندس پیمان اصغري آژیري
مدیرهمدیرعامل و عضو هیات

خاوريتخمگذارآذربایجانشرکت 
(شعبه آذربایجان شرقی)

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 و        -8

اعالم آمادگی براي رپرتاژ آگهی
چاپ و براي اعضا     1398سررسیدنامه سال   -9

توانند با اعالم تعداد    ارسال شده است. اعضا می    
مورد نیاز با روابط عمومی تماس        نامهسررسید
بگیرند.

اعالم آخرین تغییرات عضو و شرکت          -10
اطالعاتی بانکاصالحو  تکمیلجهتمربوطه  

انجمن
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

سال سی و نهم

مهندس عباس آرگون 
مدیر عامل شرکت توسعه 

تجارت فراگیر فوالد خوزستان
(انجمن مدیران صنایع)

فرشته محمودي
مدیر عامل شرکت

تعاونی تولیدي کیمیا لنز
(انجمن مدیران صنایع)

حمید بابایی مقدم
مدیر عامل و رییس

هیات مدیره شرکت نماته
(شعبه خراسان رضوي)

مهندس روزبه بوالحسنی
مدیر عامل شرکت تولیدي 

هنر مفتول
(شعبه آذربایجان شرقی)

واکاوي بحران ارزي اخیر و  راهـکـارهـاي        -
اضطراري و ساختاري خروج از بحران    

هـاي ارزي اول (مصـوب:          مروري بر بستـه -
) 16/05/1397) و جدید (مصوب:      22/01/1397

دولت 
بررسی بسته حمایت از تولید و اعالم نظـر در    -

مورد آن

مشکالت صنعت در شرایـط کـنـونـی بـا          -
نظرخواهی از اعضاي انجمن مدیران صنایـع و    

ارائه راهکارها   
هـاي  بررسی و تبیین الزامات و شـاخـص      -

حمایت از کاالي ایـرانـی (ویـرایـش دوم)،           
حمایت از تولید داخلی: شعار یا عمل؟ حمایت  

باید چگونه باشد؟

اظهارنظر کارشناسی در خصـوص قـانـون        -
تشکیل شوراهـاي اسـالمـی کـار مصـوب            

و طرح اصالحی آن1363/10/30
و نکات مهم آن1398 نگاهی به الیحه  بودجه سال -
بررسی اهمیت و جایگاه پژوهش در توسـعـه   -

کشور و لزوم ایجاد و تقویت مراکز پژوهشی و   
کارشناسی بخش خصوصی
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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
88839641فاکس: 

سال سی و نهم

اسامی اعضاي منتخب انجمن در نهمین انتخابات  اتاق هاي بازرگانی سراسر کشور
نفر از نمایندگان انجمن مدیران صنایع در فهرست منتخبین قرار دارند.46هاي سراسر کشور بر اساس نتایج نهمین انتخابات اتاق

گوییم.ضمن آروزي موفقیت براي این عزیزان به کلیه اعضاي انجمن تبریک می

اتاق اراك
از شرکت نیکسان صنعتسید سعید رضوانی 

اتاق البرز
از شرکت زر ماکارونمحسن امینی 

اتاق تبریز
از شرکت صنایع پاالیشی تکین ناصر امجد 

پترولیوم آذربایجان
از شرکت صنایع غذائی شیرین عسلیونس ژائله 

از شرکت صنعتی داداش برادررسول بیوك 
(شونیز)

از شرکت صنعتی داداش برادرپرویز بیوك 
(شونیز)

از شرکت گروه صنعتی نجاتی علی سالک نجات 
( آناتا ) 

از شرکت تراکتور سازي ابوالفتح ابراهیمی 
از شرکت صنایع کاشی تبریززاده صمد حسن

اتاق تهران
از شرکت درمان آراناصر ریاحی 

از شرکت توسعه تجارت فراگیرعباس آرگون 
از شرکت سیناژنفرد هاله حامدي
از شرکت بهداشتی دکتر عبیديعلی نقیب 

از شرکت آسیا لنتمحمد رضا نجفی منش 
از شرکت صنایع چینی زرین عباس علی قصاعی 

ایران
از شرکت ارکان گازور محمد حسن دیده

از شرکت پاك تاب مرواریدکاوه زرگران 

از شرکت ستاره کویر یزداحمد صادقیان 
صنعتی و معدنی از شرکت محمدرضا بهرامن 

باویل بهپر

اتاق رشت
جلوبندي خودروالهیجانازشرکتامیر پورنصیر 
گروه تولیدي اشی مشیاز شرکتایرج محبوبی 

از شرکت نیکان پودر محمدعلی شجاع پور 
کیاشهر

اتاق سمنان
از شرکت مشارکتی الگانت مهدي جعفري 

سمنان
از شرکت نگین بهداشت آرین اصغر نمکی علی

(پرژك)
از شرکت فیساکوروش وفا 

از شرکت آریاترانسفورماتور اهللا معماري فرج
شرق

از شرکت تولیدي صنعتی راد عبداله اکبري
عقاب افشان

از شرکت مجانسمحمود نجفی سهی 
از شرکت نمکهاي باریم و  حمید علوي 

استرانسیوم آسیا

اتاق شیراز
از شرکت پژوهش گستر صدر یلدا راهدار 

جنوب (ایرافا)
از شرکت ستاره یخی آسیا جمال رازقی جهرمی 

از شرکت فوالد پایه فارسعباس ابوقداره 

از شرکت منطقه ویژه اقتصادي شیرازنادر طیبی 
از شرکت مهرکوش فارسسهیال محبی 

سفیر-از شرکت پاك فارسعلیرضا قدرتی 
از شرکت پارس محمدصادق حمیدیان جهرمی 

حدید جهرم
از شرکت سیمان المردزاده ابراهیم غالم

اتاق قزوین
پارسیان حریر از شرکتنیما بصیري طهرانی 

البرز

اتاق قم
از شرکت پارس سلیکون غالمحسین الهیاري 

ث –ث –از شرکت ت حسن آقاجانی 

اتاق مشهد
از شرکت الکترواستیلمجید محمد نژاد 

از شرکت فرش مشهد رضا حمیدي ازغدي 
از شرکت تولیدي و حسین محمودي خراسانی 

صنعتی سامد 
از شرکت نیان الکترونیک محمد علی چمنیان 
از شرکت نوین زعفران علی شریعتی مقدم 

اتاق کرمان
از شرکت مجتمع جهان فوالد  علی عباسلو 

سیرجان

اتاق همدان
از شرکت صنایع غذایی سحرمسعود توتونچیان 

قابل توجه اعضاي محترم تهران
رنگی جهت 3 *4 لطفاً در اسرع وقت نسبت به ارسال یک قطعه عکس 

فرمایید.صدور کارت عضویت جدید به انجمن اقدام 

نامه به سازمان امور مالیاتی کشور
براي تمدید

هاي  حل اختالف مالیاتیاحکام  نمایندگان انجمن در هیات

و به منظور تمدید احکام     1366هاي مستقیم مصوب اسفندماه     قانون مالیات 244ماده  3در اجراي بند    
هاي حل اختالف مالیاتی با ریاست امور مالیاتی شهر و استان تهران مکاتبه             نمایندگان انجمن در هیات   

گردید تا براي آقایان:
-کیومرث سوادکوهی، داود عزیز   پناه،، حسین رضوان  دانکرفسی، امیرکیارشی، ابراهیم حق   محمدحسن

بخش جهت شهر و استان تهران اقدام شود که تاکنون احکام آقایان: کیومرث              مقدم و غالمرضا طاري   
سوادکوهی و داود عزیزمقدم صادر شده است.

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


