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عضو گرامی، با پرداخت به موقع حق عضویت در تحقق اهداف انجمن خودتان مشارکت فرمایید
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با حضور رییس و     1398/1/26روز دوشنبه مورخ     16:30در ساعت   1398دیدار نوروزي سال     
اعضاي هیات مدیره و بیش از یکصد نفر از اعضا، کشارشناسان و مدیران و کارآفرینان در سالن                     

اجتماعات انجمن مدیران صنایع برگزار شد.

در این مراسم که با تالوت آیاتی از قرآن مجید و سرود جمهوري اسالمی و سرود کارآفرین آغاز                     
کنندگان در جلسه   گردید، ابتدا جناب آقاي مهندس محسن خلیلی رییس هیات مدیره به مشارکت              

هاي خوشامد و خیرمقدم گفتند و سپس آقاي داریوش مبصر مشاور رییس موسسه مطالعات و پژوهش           
هاي توسعه پس از انقالب و تحوالت       هاي برنامه بازرگانی تصویري از اهداف و رویکردها و سیاست       

هاي صنعتی کشور در بستر آن را ارائه دادند.رشته فعالیت
عملکرد «در ادامه برنامه جناب آقاي دکتر مسعود نیلی استاد دانشگاه صنعتی شریف در خصوص                

-هاي مدیران شرکت  سخنرانی و به سوال   »  1398و دورنماي آن در سال      1397اقتصاد ایران در سال     
کننده در این گردهمایی پاسخ دادند.

در 97و اوایل سال    96وي گفت: ارزیابی واحدي از شرایطی که در آن قرار داریم و یا در نیمه دوم                 
بندي توانیم جمع آن قرار گرفتیم نداریم و تا زمانی که از این شرایط تحلیل درستی نداشته باشیم نمی                

توان کرد داشته باشیم . اولین گام رسیدن به همگرایی است و و قتی تحلیل                واحدي از اینکه چه می    
توانیم به سیاستگذار راهکار ارائه دهیم.همگرا نداشته باشیم نمی

مراجعه نمایید./ww.amsiran.com/24235براي دسترسی به مشروح سخنان ایشان به لینک
تمه یافت.خا19:30این مراسم با پذیرایی در ساعت 

مراسم دیدار نوروزي هیات مدیره انجمن با اعضا  برگزارشد
هاي کارشناسی تهیه شده گزارش

در بخش پژوهش انجمن
تحت عنـوان:  160گزارش کارشناسی شماره -

و نکات مبهـم  1398سال بودجهالیحه نگاهی به 
آن.

تحت عـنـوان:   161گزارش کارشناسی شماره -
هاي کالن اقتـصـادي و     بررسی برخی شاخص

انداز آن   و چشم1397وضعیت صنعت در سال 
و ارائه راهکارها ( در راسـتـاي      1398در سال 

رونق تولید).
تحت عـنـوان:   162گزارش کارشناسی شماره -

نتایج نظرخواهی از اعضاي انجمـن مـدیـران      
صنایع در خصوص مسائل و مشکالت مالیاتی.

هاي کارشناسـی  یادآور می شود کلیه گزارش-
در پایگاه اینتـرنـتـی انـجـمـن بـه آدرس:              

www.amsiran.com    قرار دارد و اعضـاي
برداري نمایند.توانند از آن بهرهمحترم می

داریوش مبصر 

برگزیدگان اعضاي انجمن در  
همایش روز ملی «هجدهمین 

»کنندگانازحقوق مصرفحمایت 
4صفحه 

مکاتبه با شهردار تهران 
در رابطه با تغییر کاربري 

واحدهاي صنعتی منتقل شده
هاي صنعتیبه شهرك

3صفحه 

مکاتبه انجمن مدیران صنایع با 
سازمان برنامه و بودجه در مورد 

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی 
هاي از افزایش قیمت ارز در پیمان

ریالی فاقد تعدیل
4صفحه 

از راست به چپ: مسعود نیلی، محسن خلیلی، محمدرضا جابر انصاري

قابل توجه 
اعضاي محترم تهران

لطفاً در اسرع وقت نسبت به ارسال یک            
رنگی جهت صدور کارت     3*4قطعه عکس   

عضویت جدید به انجمن اقدام فرمایید.

دیدار شهردار تهران و همراهان با جناب آقاي مهندس محسن خلیلی
رییس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع

جناب آقاي مهندس پیروز حناچی شهردار تهران و تعدادي از مسووالن شـهـرداري در تـاریـخ           
در دفتر جناب آقاي مهندس خلیلی حضور یافته و از زحمات ایشان تقدیر بـه عـمـل      1398/2/22

آوردند. در این جلسه جناب آقاي جابرانصاري نایب رییس هیات مدیره انجمن، دبیران کل انجـمـن    
مدیران صنایع، کنفدراسیون صنعت، انجمن صنایع لوازم خانگی و تعدادي از کارشناسـان حضـور     

ها خصوصاً انجمن مدیران صنایع تاکید و قرار شـد  داشتند  و در مورد تعامل بین شهرداري و تشکل
هاي موجود همکارهاي بیشتري به عمل آید.در جهت حل مشکالت و استفاده از پتانسیل
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دیدار دبیر و مدیران اجرایی شعب با 
هاي مختلـف  دبیرکل و مدیران بخش

انجمن صبح روز دوشنبه بیسـت و    
با حضـور  1398ششم فروردین ماه 

آقایان: محمدرضا جابرانصاري نایب  
رییس هیات مدیره ، مـحـمـدرضـا     
ستوده دبیرکل،  اکبر تطهیري مـقـدم   
دبیر و مدیر اجرایی شعبه گـیـالن،     
امیرمهدي مرادي دبیر اجـرایـی و       

فرد مدیر مـالـی اداري     وحید محبی
شعبه خراسان رضوي، عباس شاملی 

دبیر و مدیر اجرایی شعبه آذربایجان شـرقـی،     
عباس الهی دبیر دفتر نیشابور، محمدرضا گـل    
احمد دبیر شعبه اصفهان، وحیدرضا امداد دبیـر  
و مدیر اجرایی شعبه فارس و سیدصفی نمـازي  
نماینده دفتر ساوه در سالن اجتماعات انجـمـن   

هـاي  ترین موضـوع برگزار گردید. خالصه مهم 
این دیدار عبارتند از:

.1397تشریح عملکرد انجمن در سال -
هاي کارشناسی تهیه و ارائه شده.تعداد گزارش-
تاکید بر اینکه در انتخابات آتی هیات مدیـره  -

سعی شود از کاندیداهایی حمایت گـردد کـه     
فرصت کافی براي شرکت در جلسات هـیـات   

مدیره و فعالیت در این زمینه را داشته باشند.

تشریح فرایند انتخاب دبیران شعب. -
اجراي شفاف مقررات مالی توسط شعب بـه  -

منظور جلوگیري از جرائم مالیاتی و ایـنـکـه      
اي عامل جرائم مالـیـاتـی بـراي       چنانچه شعبه

را پرداخت نماید.انجمن شود، شعبه باید جرائم
درصد سهم مشارکت شعب 10در خصوص -

هاي کارشناسی مرکز اعالم شد تـا    در فعالیت
-زمانی که مصوبه مجمع تغییر نکرده اجرا مـی 

شود.و براي مجمع آینده پیشنهاد جدید ارائه میشود

اي انـجـمـن در        دبیران شعب مطالب رسانـه -
هاي کارشناسی و تلگرام، خبرنامه، مجله، گزارش

ي اعضا برسانند.  سایر اخبار را به اطالع همه
ایجاد ارتباط و تعامل بیشتر بین شعب و مرکـز  -
هایی که خالف نظام خودداري از افتتاح حسابو 

.شودمالی انجمن بوده و کتمان درآمد تلقی می
جلسات مشترك هیات رییسه شعب با هـیـات   -

مدیره با توجه به دور بودن برخی از شـعـب از     
یکدیگر در مرکز انجام شود.

-در ادامه دیدار، دبیران شعب به ترتیب فعالیت-
هاي خود را ارائه نمودند.

در ساعات پایانی جلسه جناب آقاي مهـنـدس   -

محمدرضا جابرانصاري به جمع دبیران پیوستند و 
نظرات هیات مدیره را به ویژه در خصـوص  نقطه
هاي کارشناسـی  درصد سهم شعب در فعالیت10

و پژوهشی بیان داشتند.
نشست دبیران با اهداي لوح تقدیر بـه بـرخـی        
دبیران شعب از جـملـه: خـراسـان رضـوي،             
آذربایجان شرقی، گیالن، اصفهان و نـیـشـابـور       
توسط نایب رییس هیات مدیره و دبیرکل به آنان 

خاتمه یافت.

خالصه مذاکرات دیدار دبیرکل و دبیر و مدیران اجرایی
1398/1/26شعب و دفاتر انجمن در تاریخ 

انجمن مدیران صنایع شعبه آذربایجان شرقی
اجالس عمومی ساالنه انجمن مدیران صـنـایـع      
شعبه آذربایجان شرقی روز چهارشنـبـه مـورخ      

با حضور دبیرکل و مدیر امور شعب و 1398/2/4
اعضاي انجمن برگزار شد.

اجالس توسط دبیرکل انجمن آغاز و هیات            
رییسه مجمع انتخاب و مجمع رسمیت یافت،          

دار گزارش  سپس رییس هیات رییسه و خزانه        
هاي شعبه و گزارش مالی را ارائه کردند         فعالیت

که به تایید رسید.

نفر داوطلبان عضویت در     9در ادامه با معرفی      
گیري به عمل    انتخابات هیات رییسه شعبه راي      

سال به  2آمد و هیات رییسه شعبه براي مدت          
شرح زیر انتخاب شدند:

آقایان:اعضاي اصلی 
زاده ، مدیرعامل    دکتر محمدباقر شریف   –1

شرکت هواسان
دکتر محمدباقر مجربی تبریزي،  مدیرعامل       –2

شرکت کرابن سرامیک تبریز
رسول بیوك، مدیرعامل شرکت داداش برادر      –3

(آیدین)
دکتر رضا جعفري، مدیرعامل شرکت پارس      –4

آیلین مهر
مهندس میرابوالفضل حسنی، مدیرعامل      –5

هاي نسوز آذربایجانشرکت فرآورده
نسب، مدیرعامل  مهندس محسن صدقی   –6

شرکت اطلس پود
دکتر ناصر کسرایی، مدیرعامل شرکت        –7

هاي نوین تبریزسازه
:اعضاي علی البدل

آقاي دکتر کیوان قاسمبگلو، مدیرعامل        –1
شرکت سهند کیوان           

خانم مهندس فاطمه هریسچیان هریس،        –2
مدیرعامل شرکت آذر چاپ
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صنعت

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 خانواده انجمن مدیران صنایع
فشاریم.شان را به گرمی میدست همکاري

3 http://t.me/amsiran: لینک عضویت در کانال تلگرام انجمن مدیران صنایع

سال سی و نهم

مهندس حسن عبدي مینق
مدیرعامل شرکت

سازان راوینمفصل
(شعبه آذربایجان شرقی)

هادي رونقی نوتاش
مدیرعامل شرکت

تولید استوانه صدف 
(شعبه آذربایجان شرقی)

مهندس سیدیوسف قاضی عسگر
مدیرعامل شرکت

بیسکویت اصفهان فرخنده
(شعبه اصفهان)

محسن احمدلو
مدیرعامل شرکت
خوشه طالیی صفا

(شعبه سمنان)

سیدعلی محمد صفایی
مدیر شرکت

هاي شیمیاي فرآورده 
هف

مهندس محمدرضا ایوبی
مدیر عامل  شرکت

همگرایان تولید
(شعبه سمنان)

علی شاهانی
مدیر عامل  شرکت

کابل سپهر البرز
(شعبه سمنان)

مهندس احسان فرنیا
مدیر عامل  شرکت
کربن گستر قومس

(شعبه سمنان)

تنظیم بخشی از مقررات    «قانون  7بر اساس ماده    
تسهیل نوسازي صنایع کشور و اصالح ماده          

) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،            113(
»اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران        

: وزارت مسکن و شهرسازي     1382/5/26مصوب  
ها مکلفند اراضی تحت مالکیت         و شهرداري  

واحدهاي صنعتی (عرصه واحدهاي صنعتی) را        
که در محدوده قانونی شهرها قرار دارند و جهت          

-هاي صنعتی مصوب انتقال می    نوسازي به شهرك  
یابند به کاربري مسکونی، تجاري و یا اداري            

تغییر دهند.
این امر جهت تشویق صنایع مستقر در شهر تهران         

هاي صنعتی مصوب، و      جهت کوچ به شهرك     
-همزمان کمک به اصالح بافت شهري، محیط         

زیست و کیفیت زندگی شهروندان بوده است. با         
هاي باالي این   ها و هزینه  توجه به اینکه ریسک    

جایی، بخشی از   پذیري این جابه  امر، جهت توجیه  
بایست از محل ایجاد ارزش       هاي آن می   هزینه

افزوده در ملک صنعتی قدیمی با تغییر کاربري          
متناسب با طرح تفصیلی و نیازهاي محلی جبران         

شود.
آمده است:  7نامه اجرایی ماده     آیین3در ماده   

سازمان مسکن و شهرسازي استان و شهرداري        «
محل موظفند ظرف دو ماه از تاریخ ارایه مدارك         

) نسبت به تغییر کاربري عرصه       2موضوع ماده (  
هاي مسکونی یا   واحد صنعتی به یکی از کاربري      

تجاري و یا اداري (باتصویب کمیسیون موضوع        
عالی شهرسازي و   ) قانون تأسیس شوراي   5ماده ( 

. ») اقدام نمایندمعماري ایران
با توجه به سکوت این ماده در مورد اخذ هزینه            
در مقابل تغییر کاربري و همچنین روح حمایتی          
این قانون و با عنایت به مشروح مذاکرات              
نمایندگان محترم مجلس در زمان تصویب قانون        

تواند مستلزم پرداخت   مزبور، تغییر کاربري نمی    
هزینه از طرف صنعتگران باشد.

متن نامه به پایگاه اینترنتی انجمن      براي دسترسی به  
www.amsiran.comصنایع به آدرس    مدیران  

مراجعه نمایید.

مکاتبه با شهردار تهران 
در رابطه با تغییر کاربري 

واحدهاي صنعتی منتقل شده
هاي صنعتیبه شهرك

مکاتبه با دکتر جهانگیري 
آالت  در خصوص ترخیص ماشین

وارداتی از گمرك
/ ت  169368هیات محترم وزیران، مصوبه شماره       

هـ در مورد تامین ارز رسمی ماشین آالت         55789
اسفندماه و  15و تجهیزات خط تولیدي در تاریخ        

ابالغ کردند. در این       1397روزهاي پایانی سال    
مصوبه معروف    1مصوبه تبصره اي به بند           

/ت 63793هیات وزیران به شماره        1397/5/16
هـ اضافه گردید، بر اساس این تبصره:            55633

اعتبارات اسنادي مدت دار(یوزانس)، ریفاینانس و       
بروات اسنادي مدت دار که اسناد حمل آنها قبل از          

معامله و ظهرنویسی شده و کاالي      1397/1/31تاریخ
مربوط قبل از تاریخ مذکور ترخیص گردیده و            
پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل         
مربوط ارایه گردیده باشد و همچنین ماشین االتی          

ترخیص گردیده و   1397/5/16که قبل از تاریخ      
پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل         

مربوط ارایه گردیده باشد، در صورتی که             

هاي علمی و صنعتی ایران به       سازمان پژوهش 
هاي برتر عرصه   منظور شناسایی و معرفی طرح    

علم و فناوري، رقابتی علمی و هدفمند را            
عنوان جشنواره جوان خوارزمی برگزار      تحت

نماید.می
نام که از فروردین تا      با توجه به مهلت ثبت     

-مندان می باشد، عالقه می1398پایان تیرماه   
نام و  توانند براي کسب اطالعات بیشتر و ثبت       
رسانی ارسال طرح به پایگاه اطالع              

www.khwarizmi.ir     مراجعه و یا با شماره
تماس 56276038و   56276321هاي:تلفن

بگیرند.
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خبرنامه صنعت و مطبوعات
نشریه داخلی انجمن مدیران صنایع

طرح و اجرا: عالیه هدایتی
روي نشانی: خیابان استاد مطهري، روبه

، 264خیابان میرعماد، شماره 
طبقات سوم و چهارم

88825385و 88304070هاي: تلفن
88839641فاکس: 

سال سی و نهم

هاي در مرکز همایش   1398اردیبهشت  15این مراسم روز یکشنبه        
المللی تهران با حضور رحمانی وزیر صنعت، معدن و              نمایشگاه بین 

کنندگان و  تجارت، تابش ریاست سازمان حمایت از حقوق مصرف            
رتبه حوزه  تولیدکنندگان، نمایندگان مجلس شوراي اسالمی، مسووالن عالی      

هاي تولیدي  صنعت و اقتصاد، مسووالن کشوري و مدیران عامل شرکت          
.سراسر کشور برگزار شد

هاي بنگاه اقتصادي شرکت داشتند که پس از ارزیابی        545در این همایش  
انجام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و             
دارایی، وزارت بهداشت، وزارت کار و جهاد کشاورزي، بانک مرکزي             

کننده، اتاق  جمهوري اسالمی ایران، سازمان ملی حمایت از حقوق مصرف         
بنگاه اقتصادي برگزیده شدند    91بازرگانی، سازمان برنامه و بودجه، تعداد     

اي، برنزي و لوح    بنگاه اقتصادي موفق به دریافت تندیس طالیی، نقره     51و
کننده گردیدند که نام اعضاي      تقدیر و گواهی حمایت از حقوق مصرف        

هاي شود؛ شرکت ها دیده می  انجمن مدیران صنایع نیز در میان این شرکت        
آبسال، بیمه البرز، پارس خزر، تک ماکارون، دلپذیر، دلند، دمنده، رژین،             
زر فروکتوز، زرماکارون، سام الکترونیک، شَکلّی، شوفاژکار، فوالد              
هرمزگان، کارخانجات داروپخش، گلستان، نوین زعفران، نیان الکترونیک و    

-نامه رعایت حقوق مصرف    کاال موفق به کسب تندیس و گواهی         نیک
کنندگان شد.

این موفقیت را به آنان و تمامی همکاران ارجمندشان         انجمن مدیران صنایع    
برگزیدگان انجمنی همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگانشان را آرزومند  است.تبریک گفته و توفیق روزافزون

»همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان«برگزیدگان اعضاي انجمن در  هجدهمین 

آالت وارداتی از گمركمکاتبه با دکتر جهانگیري در خصوص ترخیص ماشین
3ادامه از صفحه 

به 1397/5/16سررسید پرداخت آنها از تاریخ         
بعد باشد، تامین ارز به میزان کاالي ترخیص شده         
حسب پروانه گمرکی مربوط به نرخ رسمی و از          
محل ارزهاي در دسترس بانک مرکزي جمهوري        
اسالمی ایران منوط به تایید دستگاه اجرایی ذي          

ربط خواهد بود. 
نکته مهم در خصوص این مصوبه شرط زمانی           

» 97تا پایان سال     «تعیین شده و مهلت کوتاه        
است. که به دلیل کوتاه بودن زمان در نظر گرفته،          
فرصتی براي هماهنگی نهادهاي ذیربط و بانک          

آالتی مرکزي و بانکهاي عامل فراهم نشد و ماشین       

از گمرك ترخیص نشد و خسارات فراوانی براي          
صنعتگران مربوطه ایجاد گردید.

جلوگیري انجمن مدیران صنایع در این نامه براي           
و ضرر و زیان بیشتر      آالت  از متروکه شدن ماشین   

صنعتگرانی که در شرایط سخت تحریم پرچم           
تولید را برافراشته نگاه داشته اند درخواست تمدید        
مهلت استفاده از این مصوبه تا پایان شهریور ماه           

را از معاون اول محترم رئیس جمهور داده         1398
.است

اینترنتی انجمن  پایگاهبهنامهکاملمتنبهبراي دسترسی 
www.amsiran.comصنایع به آدرس    مدیران  

مراجعه نمایید.

اي که در   انجمن مدیران صنایع بر اساس مکاتبه       
با سازمان امور نظام فنی و اجرایی          1397سال  

مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه           
داشت بر اساس اعالم اعضاي این انجمن، برخی از 

هاي طرف قرارداد نسبت به اجراي             شرکت
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش           

، ابهاماتی  هاي ریالی فاقد تعدیلقیمت ارز در پیمان
را مطرح نموده و اجراي آن را منوط به اجازه کتبی 

دانند. انجمن  از طرف سازمان برنامه و بودجه می       
طی مکاتبه با سازمان برنامه و مطرح کردن مشکل،         
درخواست حل این مساله را نمود و این سازمان           

کلیه نیز در نامه اخیر خود اعالم نموده است              
هاي منعقده توسط کارفرمایان موضوع ماده        پیمان
قانون قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین        160
قانون برنامه پنجم توسعه، در صورتی که       222ماده  

سایر شرایط مندرج در مقدمه دستورالعمل شماره        
را دارا باشند، فارغ    1397/12/15مورخ  97/70109

از محل تامین اعتبار، مشمول دستورالعمل مذکور        
باشند.می

مکاتبه انجمن مدیران صنایع با 
سازمان برنامه و بودجه 

جویاي کار
سال سابـقـه کـار در        28آقا، مهندس کشاورزي، داراي 

-هاي: پاتریکو، ماورا خلیج، چی مدیریت فروش در شرکت
توز، لبنیات کابر، شرکت کرانچیپس ، شرکت آلمانی هکلند 
(تولیدکننده لبنیات)، شرکت پپسی و شرکت مواد غـذایـی     

نـامـه   سمیه، تسلط به زبان آلمانی و انگلیسی، داراي گواهی
پایان دوره مدیریت فروش و بـازاریـابـی، صـادرات و           

ي همکـاري اسـت.     بازاریابی، اصول و فنون مذاکره، آماده
04319060912توانند با تلفن مندان به همکاري میعالقه

تماس بگیرند.


