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

مهندس محسن خلیلی رئیس هیات مدیره انـجـمـن    
روزنامه دنیـاي  «مدیران صنایع در پاسخ به فراخوان 

در ارتباط با نهمین دوره انتخابـات اتـاق     »اقتصاد
زیر است:شرح را بیان داشتندکه بهمطالبی 

ترین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي، مهم
نهاد بخش خصوصی کشور و مشاور سه قوه اسـت.  
نهادي داراي قوانین و مقررات و مجموعـه اي از      
وظایف و اختیارات. هر آینه به کارنامه پربار اتـاق     

ها و خـدمـات صـادقـانـه و          مراجعه کنیم تالش
کارشناسانه این نهاد معظم را به اقتصـاد مـلـی و        
خدمتگزاري دولت و مجلس و بخـش خصـوصـی      

مالحظه خواهیم کرد.
بهبود فضـاي    «ها از جمله قانون ثمره این همکاري

-بوده است که اگر به تمامی اجرا مـی »کسب وکار
شک بسیاري از مشکالت کنونی را شـاهـد     شد بی

داشتیم. همچنیـن   نبوده و اقتصاد و صنعتی پویاتر می
هاي دیگر اتاق در تصـویـب       است مجموعه تالش

هـاي  اي و قوانین مربوط به سیـاسـت  قوانین توسعه
-و رفع موانع تولید و... و نیز ارائه توصیـه    44اصل 

هاي جدي در اصالحات ساختارهاي اقتـصـادي و     
همکاري در اجراي هر چه بهتر قوانین و مقررات و   

-مصوبات دولت و مجلس. بر این اسـاس، دسـت     
توانند خود را در مقابل اندرکاران و اعضاي اتاق می

خداوند متعال و مردم و همکاران خود سربلند بدانند 
اي بهتر را   و با دانش و تجارب ارزشمند خود آینده

براي این نهاد و اقتصاد ملی و میهن عزیز رقم زننـد.  
هاي آتـی و      اي که فرازي دیگر از آن طی ماهآینده
گیري دوره نهم اتاق آغاز خواهد شد.شکل

سال از عمر خود را   70به گمان این خدمتگزار که 
گرایی کرده و چهل سال همکار اتاق مصروف تشکل

هـاي  گیري از تجارب و فعـالـیـت   بوده است با بهره
تـوان  ها و نیازهاي آینده میگذشته و درك ضرورت

اقدامات و اصالحاتی را شکل داد که سبب ارتقـاي  
توانمندي اتاق و طبعا بهبود وضعیت کسـب وکـار     

هـاي  اعضا و آحاد جامعه در پرتو افزایش کارآمدي
اقتصاد ملی شود. پیشنهادهاي این جانب عبارتند از:  

ها. اتاق به عنوان نهاد مادر  ها و انجمنتقویت تشکل
بخش خصوصی، برآمده از توان اعضاي منـفـرد و     

هاي عضو و بعضا غیرعضو اسـت کـه در         تشکل
چارچوب اصول و قوانین مصـوب حضـور یـا          

اند. بنابراین شایسته است  همکاري با اتاق را پذیرفته
قانون بهبود مستمر فضاي کسب «اتاق در چارچوب 

هـاي  نسبت به ساماندهی و ارتقاي ظرفیت»وکار
تر و کوشاتر باشد. بـه     تشکلی کشور هر چه فعال

هـاي  هر حال با توجه به توان بالقوه باالي تشکـل 
عضو این نهاد و بضاعت مالی و اقتصادي خـوب  

ها بـه درسـتـی      اتاق، هر آینه بتوان از این مزیت
شود امیدوار بود که وضعـیـت   گیري کرد، میبهره

هـاي  تر از امروز بوده و خروجیآینده اتاق روشن
اي باشد که هم توقعات عمومی از نهاد آن به گونه

هاي ایـن    مشاور سه قوه برآورده و هم مسوولیت
ترین وجه انجام پذیـرد. در ایـن        نهاد به شایسته

اي هاي اتاق به گونهطریق شاید الزم باشد فعالیت
هـاي عضـو نـقـش         سازماندهی شود که تشکل

تري در امور این نهاد بیابند و بسیـاري از    پررنگ
وفصل شود و   ها حلمسائل از طریق این مجموعه

ها را برعهده اتاق نیز هدایت راهبردي این مجموعه
داشته باشد.

: در مسیر تحقق هدف فـوق،     ارتقاي جایگاه اتاق
اتاق باید از طریق جذب اعضاي توانمند بیشتر هم 
به لحاظ کمی و هم کیفی رشد و توسعه یابـد و    
نماینده واقعی بخش خصوصی اقتصاد کشور در   
گستره و محتوا شود. این اقدام در واقع بیـش از     
پیش جایگاه اتاق را تقویت کرده و این نهاد را به 
نهادي مهم تر و تاثیرگذارتر در هدایت اقـتـصـاد    

چنان که در اصول و اهداف و قـانـون       -کشور 
تبدیل خواهد کـرد.    -تشکیل این نهاد آمده است

در این مسیر طبعا تالش براي ارتقاي سـاخـتـار،    
سازوکار و نیروي انسانی اتاق امري حـیـاتـی و      
اساسی است تا این مجموعه به نهادي هـر چـه       

تر به لحاظ سازمانی تبدیل شود.کارآمدتر و چابک
هاي دیگري نیز براي ارتقاي جایگاه البته ماموریت

ها در دوره آتی متصور اتاق به عنوان تشکل تشکل
اند: حفظ هر چه بیشتـر   وار چنیناست که خالصه

استقالل اتاق و تامین منافع اعضا در پرتو منـافـع   
ملی در عین همکاري شایسته با دولت، ارتـقـاي     
توان کارشناسی این نهاد و نیز آموزش کارکـنـان   
در مسیر بهتر شدن هر روزه، رعایت هر چه بیشتـر  

هاي مربوط به اداره امور این نهاد نامهاصول و آیین
و فراهم کردن فضایی که در آن اعضا بتوانند بـه    

هاي خود را در چارچوب راحتی نظرات و دیدگاه
مصالح عمومی و رسالت و اصول اخالقی طـرح    
کنند، مجهز شدن به ابزارهاي اطالع رسانی نویـن  
و ارائه اطالعات سریع، منسجم و دقیق به اعضا و 

نیز به دولت و جامعه از وضعیت اقتصادي کشور در 
حوزه بخش خصوصی و نیز ارائـه اطـالعـات از        

-فـرصـت  -هاي شرکاي تجاري و نیز تهدیدفعالیت
هاي اقتصادي موجود، ارائه خدمات بهتر به اعضا با 

بهبود فرآیندهاي اجرایی، تقویت ارتباطات و...
نکته آخر و به عنوان یک خواست این خدمتگزار از 
اتاق در دوره آتی، تالش این نهاد معظم براي ایجاد 

استراتژي تـوسـعـه      «اراده در دولت جهت تدوین 
سال فعالیت صنعتی بـه    60است. بیش از  »صنعتی

اینجانب ثابت کرده است که توسعه صنعتی آنـجـا     
افتد که مدل اقتصاد و صـنـعـت آزاد و        اتفاق می

هـاي کشـور     گیـري ها و تصمیمرقابتی در سیاست
غالب باشد. بازار آزاد و رقابتی براي صـنـعـت و       

هاي صنعتی به مثابه هواست و فـقـدان آن         بنگاه
شود. بـنـابـرایـن      زردرویی و میرندگی را سبب می

-تدوین و تصویب سندي که در آن دولت سیاسـت 
گذار و بخش خصوصی محور تـوسـعـه بـاشـد          
ضرورتی انکارناپذیر براي صنعتی شدن کشور است. 
در واقع امروز براي توسعه صنعتی راهی جز افزایش 
توان رقابتی صنعت کشور از طریق ایـجـاد آزادي     
اقتصادي نیست و این نیاز به توافق جـمـعـی در        
سطوح حاکمیتی و جامعه و فعاالن اقـتـصـادي و      
صنعتی و نخبگان و کارشناسان در قالب یک سـنـد   
راهبردي دارد. بنابراین الزم اسـت بـا تـدویـن            

الگویی در اقتـصـاد و     » استراتژي توسعه صنعتی« 
صنعت کشور حاکم شود که یکی از مشـکـالت       

مان را کـه هـمـانـا       اساسی ساختاري اقتصاد میهن
غیررقابتی بودن فضاي اقتصادي و باال بودن قیمـت  
تمام شده کاالهاي تولید شده در داخل در مقایسه با 
کاالهاي مشابه خارجی است، از طریق ایجاد فضاي 

وري حل وفصل کند.رقابتی و ارتقاي بهره
تـریـن   تواند به گمان اینجانب مـهـم    این اقدام می

ماموریت اتاق در دوره آتی و مطالبه جدي از دولت 
-باشد تا از طریق همکاري دولت، فعاالن و تشکـل 

هـا اتـاق     هاي بخش خصوصی و در راس آن        
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي و کارشناسـان  

گیري از تجارب گذشته و اسـنـاد   اقتصادي و با بهره
اي کشورهاي موفق در ایـن حـوزه، ایـن        توسعه

آرزوي دیرینه فعاالن صنعتی و اقتـصـادي کشـور      
محقق و افتخاري دیگر برکارنامه پرافتـخـار اتـاق      
افزوده و افقی نو در منظر توسعه و پیشرفت میـهـن   

عزیزمان گشوده شود.

ویژه انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي

هاي سازنده اجتماعیهمکاري، همدلی و مشارکت
اتاق نهم؛ چند توصیه و یک آرزو

مهندس محسن خلیلی رییس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع در رابطه با نـهـمـیـن دوره         
انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي بر اساس چـهـار دهـه        

همکاري با اتاق مطالب و پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه نمودند.
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فهرست داوطلبان عضو انجمن مدیران صنایع در نهمین دوره انتخابات
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي 

نام اتاق شرکتنام خانوادگینامردیف
بخش صنعت

اراك429گروه صنعتی کاغذ پارسروغنی گلپایگانیابوالفضل 1

تهران468صنایع موکت همدانشرکت شیبانیعلیمردان2

تهران497بهداشتی دکترعبیديشرکت نقیبعلی3

تهران478شرکت صنایع چینی زرین ایرانقصاعیعباسعلی4

شرکت کشتیرانی و حمل و نقلراسخمحمدمهدي5
تهران457رانان جهانالمللی جاده بین

تولیدي و صنعتیشرکت نجفی منشمحمدرضا6
تهران496فنرلول ایران

قزوین 416شرکت پارسیان حریر البرزبصیري طهرانینیما 7

تهران439شرکت سیناژنحامدي فرهاله 8

تهران427دمندهشرکت بستانچیمهدي 9

تهران453شرکت ارکان گازدیده ورمحمدحسن 10

تهران471شرکت گروه صنعتی همارشتنصفاییسیدمحسن 11

کد داوطلبی 

ویژه انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي
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فهرست داوطلبان عضو انجمن مدیران صنایع در نهمین دوره انتخابات
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي 

نام اتاق کد داوطلبی شرکتنام خانوادگینامردیف
بخش صنعت

تهران472شرکت آورند پیشروصمديحمیدرضا 12

تهران438رزیتانشرکت باباحاجیمهدي13

بخش بازرگانی

تهران186شرکت درمان آراریاحیناصر 1

البرز32شرکت کیمیا لنزمحموديفرشته2

تهران124هلدینگ سیمرغ سامانهآباییسادینا3

تهران126شرکت توسعه تجارت فراگیرآرگونعباس 4

بخش کشاورزي

تهران825شرکت ستاره کویر یزدصادقیاناحمد 1

تهران817بنیاد پروفسور حسابیحسابیایرج2

هیات مدیرهرییس بهرامنمحمدرضا 1
تهران614شرکت صنعتی و معدنی باویل بهپر

تهران615صنایع فروآلیاژ ایرانشرکت حاجی بابامحسن2

بخش معدن   

ویژه انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي
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نامه به سازمان امور مالیاتی کشور
هاي  حل اختالف مالیاتیبراي تمدید احکام  نمایندگان انجمن در هیات

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

، حسین  دانکرفسی، امیرکیارشی، ابراهیم حق    محمدحسنتهران مکاتبه گردید تا براي آقایان:       
بخش جهت شهر و استان      مقدم و غالمرضا طاري    کیومرث سوادکوهی، داود عزیز    پناه،رضوان

تهران اقدام شود که تاکنون احکام آقایان: کیومرث سوادکوهی و داود عزیز مقدم صادر شده                   
است.

رکاي یاجو
لیسانس مدیریت و مهندسی صنایع و کیفیت و   آقا، فوق

سـال  10دکتراي مدیریت کسب و کار، با سابقه بیش از 
ي مدیریت واحدهاي بزرگ تولیدي و صنعتی آمـاده   

همکاري است. براي دریافت رزومه کامل با  شماره
تماس بگیرید.70377740919

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

قانون اتاق بازرگانی، صنایع    13در اجراي ماده    
و اصالح موادي از     1369و معادن مصوب     

، نهمین  1373آذر ماه   15قانون مزبور مصوب    
هاي دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق          

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي سراسر         
ها اتاقشود.  برگزار می 97کشور، اسفندماه سال    

ها به موجب قانون تاسیس به نمایندگی از تشکل     
و بخش خصوصی در مراجع گوناگون             

گیري حضور دارند از     سازي و تصمیم   تصمیم
ربط مجلس شوراي     هاي ذي  جمله کمیسیون  

ربط هاي ذي هاي وزارتخانه اسالمی، کمیسیون 
ووگوي بخش خصوصی و دولت    شوراي گفت 

گانه محسوب  نیز بازوي مشورتی قواي سه       
شوند. از اینرو حضور اثرگذار نمایندگان        می

ها هاي نمایندگان اتاق  بخش خصوصی در هیات   
تواند در انعکاس مسائل و مشکالت و اتخاذ        می
هاي مربوط مؤثر باشد و مشارکت در         حلراه

انتخابات نقش و جایگاه آن را تقویت نموده و          
در اجرایی شدن بهتر قوانین و نیل به اهداف            

توسعه کشور تاثیرگذار باشد.  
انجمن مدیران صنایع به عنوان یکی از              

هاي فراگیر صنعتی با هدف      ترین تشکل بزرگ
سال 40کمک به توسعه صنعتی کشور در طی         

فعالیت خود در اتاق حضور مؤثر داشته و با            
انجام کارهاي کارشناسی و ارائه مستندات          
مربوط به اصالح قوانین و مقررات و               

بیانیه انجمن مدیران صنایع در ارتباط با انتخابات اتاق بازرگانی ،
صنایع، معادن و کشاورزي تهران

وکار همکاري  سازوکارهاي بهبود فضاي کسب   
هاي سراسر کشور داشته است     تنگاتنگی با اتاق  

هاي بخش  و بر این باور است که تشکل           
هاي خصوصی با مشارکت و حضور در اتاق         

توانند کمک  افزایی می بازرگانی و از طریق هم     
بسیار مؤثري در توسعه اقتصاد کشور و بهبود          

جایگاه بخش خصوصی ایفا نمایند.
از اینرو انجمن مدیران صنایع با تاکید مجدد بر          

ها و  ادامه حضور مستمر و مداوم در کمیسیون       
هاي سراسر کشور و انجام        همکاري با اتاق   

کارهاي کارشناسی و ارائه مستندات مربوط به         
هاي خود  ربط و اتاق مذکور همکاري    مراجع ذي 

را تداوم بخشیده و از این طریق در حل               
مشکالت بخش خصوصی و توسعه صنعت          
کشور حضور پرثمرتر خواهد داشت. برگزاري       

هاي نمایندگان   دوره نهم انتخابات هیات       
هاي سراسر کشور فرصت مغتنمی است         اتاق

براي اعضاي توانمند و پرشمار انجمن که ضمن        
داوطلبی براي شرکت در انتخابات هیات            
نمایندگان و نیز اعمال راي به عزیزان عضو این         

وظیفه بسیار مهم را ایفا نمایند.
لذا انجمن مدیران صنایع از اعضاي خود دعوت        

نماید با حضور و مشارکت حداکثري در این        می
انتخابات از اعضاي داوطلب شرکت در             
انتخابات هیات نماینده دوره نهم اتاق بازرگانی        

.حمایت و پشتیبانی حداکثري را به عمل آوردند

حضور انجمن مدیران صنایع 
در هیات نمایندگان

هاي سراسر کشور اتاق
انجمن مدیران صنایع به عنوان یک تشکل           
فراگیر در تعامل و همکاري با اتاق تهران در           
دوره هشتم توانست با مشارکت فعال اعضاي        

40طوري که از کل     محترم موفق عمل نماید به    
نفر آنان مدیران    10کاندیداي انتخاب شده،     

عضو انجمن مدیران صنایع بودند که سهم           
هاي سراسر کشور در     اعضاي انجمن در اتاق    

نفر رسید. انجمن مدیران     62دوره هشتم به     
صنایع مفتخر است با مشارکت باالي اعضاي         
انجمن در انتخابات نهم، سهم اعضاي خود در         

هاي سراسر کشور را      هیات نمایندگان اتاق   
افزایش دهد.

انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي
نشست مشترك با اعضاي هیات مدیره انجمن       
جوانان کارآفرین استان برگزار شد و گزارش        
دبیر اجرایی انجمن در خصوص پراکنش اعضا 

40درصد اعضا تا    20ارائه و عنوان شد که       
سال سن دارند.45درصد تا 32سال و 

جلسات گروه کاري تامین مالی، بانکی و         -
تسهیالت ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع         

با 97دي ماه   18و  11تولید در تاریخ هاي      
ربط ها و نهادهاي ذيحضور نمایندگان سازمان

مصوبه 12پروژه بررسی و     8برگزار شد و     
صادر گردید.

تحلیل و بررسی   «برگزاري دوره آموزشی    -
نفر از مدیران   34با حضور   »هاي مالیصورت

و کارشناسان مالی واحدهاي تولیدي و           
صنعتی.

گري و  تسهیل«شرکت در سمینار آموزشی     -
ویژه »هامدیریت جلسات مؤثر در تشکل      

هاي وابسته به اتاق.اعضاي تشکل
برگزاري جلسات کارگروه کارشناسی       -

انجمن به شرح زیر:
روابط کار و تامین اجتماعی-
محیط زیست و آب-

اخبار شعب

ویژه انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي


