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برگزار شد1398در سال 
4صفحه 

روزهگزارش سمینار نیم
مباحث قانونی در تهیه «

»اظهارنامه مالیاتی
2صفحه 

هاي سازمان گزارش سمینار برنامه
و 1398تامین اجتماعی در سال 

مسائل و مشکالت کارفرمایان
3صفحه 

امید که چنین کنیم
توسعه صنعتی ضرورت ناگزیر توسعه و پیشرفت       

اي که سه رکن آن         میهنمان است. توسعه    
گذاري دولت، محوریت بخش خصوصی      سیاست

و تعامل با جهان است، اما این توسعه نیازمند             
هاي کار و ثبات مولفه    وفضاي مناسب کسب   

اقتصاد کالن و سرمایه اجتماعی در چارچوب          
اقتصادي باز و رقابتی است.

برگزاري بیش از دو دهه           
و روز صنعت  «گرامیداشت   

در واقع تالش براي تحقق »معدن
ها و تثبیت و انسجام     آن ضرورت 

اینکه تا  .هاستآن ارکان و مولفه   
چه حد در دستیابی به این اهداف       
موفق بوده ایم به گمانم سوالی        

مهم است و پاسخ بدان دشوار.
بر »صنعت«هایی که   در آن سال  

ریزان و مسووالن    صدر گفتار و اقدامات برنامه      
قواي حاکمیتی نشسته است، نتایج نیکو و             

جا نهاده است و در      اي موفق از خود به     کارنامه
هاي زمانی که بالعکس این بخش محوري         دوره

اي یافته، نتیجه آن نیز افت کل اقتصاد        نقش حاشیه 
.و تنگناي معیشت مردم بوده است

) 1379-84هاي اجراي برنامه سوم توسعه (       سال
نمونه موفق عملکردي صنعت کشور است که          
رشد ارزش افزوده صنعت و معدن به حدود            

شود و شاهد رونق فضاي        درصد بالغ می   11
کار مردم هستیم. در این دوره،      واقتصادي و کسب  

گذار با اقداماتی نظیر      دولت در نقش سیاست     
نرخی کردن ارز،   اي، تک انضباط مالی و بودجه    

اي به جاي رفتار        هاي تعرفه  اعمال سیاست  
ها و  اي و امضاهاي طالیی، اعتماد به بنگاه       سلیقه

ایجاد فضاي رقابتی به جاي محدودسازي و            
گذاري و تعزیرات، تجمیع عوارض، به          قیمت

سازي و...  ها در امر تصمیم   رسمیت شناختن تشکل  
فضاي مناسب براي عملکرد مثبت بخش صنعت و        

هاي صنعتی را فراهم کرد.بنگاه
در این دوره همچنین کار بزرگ و ارزشمند             

عنوان به»استراتژي توسعه صنعتی   ««تدوین  
آرزوي دیرینه صنعتگران و فعاالن اقتصادي توسط       
تیمی مجرب آغاز و تا مراحل نهایی شدن نیز             
پیش رفت که متاسفانه با تغییر دولت به بایگانی           

.سپرده شد
قبل از این دوره، در دوران سازندگی و برنامه دوم     

میراث آخرین  »روز صنعت و معدن   «توسعه که 
برنامه ) و نیز در   1375سال آن دوره است (سال      
خوریم که  هایی برمی چهام توسعه نیز به سال      

و نتایج آن قابل     »توسعه صنعتی «هایی از   بارقه

مشاهده است.
متاسفانه اما این رویکرد و رفتار کمتر پایدار،          

-عمیق و پیگیرانه بوده است و عمدتا با دوره         
به »صنعت«که عملکرد مواجهیمزمانی  هاي  

هاي هاي داخلی و دشمنی     سیاستسبب سوء 
خارجی رو به ضعف نهاده و رشدهاي منفی           

درصد در کارنامه خود داشته که       9و  8حتی  
واقعیت این بخش و شایسته آن نبوده است           

هاي ابتداي دهه اخیر و نیز سال گذشته.)(سال
دهه 6به گمان نگارنده که بیش از         

در خدمت صنعت و اقتصاد ملی          
ها اعتقاد و   ام، زمانی که دولت    بوده

باور و توان خود را در جهت ایجاد         
فضاي رقابتی و حمایت هدفمند و با       
برنامه و راهبرد مشخص از صنعت و       

اند، صنعت  اقتصاد مولد مبذول داشته   
کشورمان نیز چند برابر آنچه ستانده،       
پس داده است و پاسخگوي شایسته این اعتماد        

مان را در منطقه و جهان سرافراز        بوده و میهن  
کرده است.

79هاي  نمونه تاریخی آن به غیر از دوره سال        
در برنامه سوم توسعه که در باال عرض         84تا  

و 40هاي قبل از انقالب و در دهه        شد، در سال  
خورشیدي است و اجراي      50اوایل دهه    

هایی که با   هاي سوم تا پنجم عمرانی. سال     برنامه
تجمیع عوامل فکري و مادي و اجرایی در قالب       
برنامه و الگوي مشخص براي تحقق توسعه          

16صنعتی رشد ارزش افزوده صنعت به حدود        
.درصد هم رسید

علینقی «در همین جا باید یادي کنم از دکتر           
وزیر تازه درگذشته اقتصاد در آن        »عالیخانی

سال ها که از بانیان و مبتکران و متفکران امر            
اند و  مان بوده توسعه اقتصادي و صنعتی میهن     

توانستند مجموعه اي از عوامل فکري و مادي         
و اجرایی را در قالب برنامه و الگوي مشخص          

براي تحقق توسعه صنعتی گرد هم آورند.
روز صنعت و    «امروز در روز گرامیداشت       

گیري از تجارب   بار دیگر باید با بهره     »معدن
مان، دستاوردهاي جهانی، علم      تاریخی میهن 

اقتصاد و در چارچوب اقتصاد آزاد و رقابتی،          
پرهیز از بستن فضاي اقتصاد و محدودسازي و         
اختالل در مبادله کاال و خدمات و از طریق            

برداري صحیح از منابع و در تعامل با جهان        بهره
و حضور در بازارهاي جهانی، آنچنان که در          

اي کشور به آن تاکید    هاي توسعهقوانین و برنامه
وکار و معیشت پررونق و       شده است، کسب   
ها و جامعه و سرافرازي و         سالم براي بنگاه   

.مان را فراهم آوریمپیشرفت میهن

تبریک به واحدهاي برگزیده 
عضو انجمن در روز صنعت و معدن

1398سال 

برخی از اعضاي انجمن در بیست و سومین سال 
بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن، به عـنـوان   
واحدهاي برتر شناخته شدند و تندیس روز ملـی  

صنعت و معدن را دریافت کردند.
واحد برتر صنایـع  الکترونیک افزارآزما شرکت-

برق و الکترونیک
واحد برتر صـنـایـع      شیمیایی کلران شرکت -

شیمیایی
از شرکت نیک کاال بـه  علی حاج سید سلیمان -

عنوان پیشکسوت صنعتی
از شرکت صنعتی تکـالن  سید محمد بحرینیان -

توس به عنوان پیشکسوت صنعتی
از خانه معدن ایران به عنوان محمدرضا بهرامن -

پیشکسوت معدنی
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انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي
مشارکت در هشتمین جلسه دبیرخانه شـوراي    -

وگوي دولت و بخش خصوصی اسـتـان و     گفت
1398/3/13طرح مباحث زیر در تاریخ 

مشکل سازندگان مسکن مهر در رابـطـه بـا        -
اي دریافت مفاصاحساب بیمه

بررسی مشکالت مرتبط با مسـائـل کـار و          -
کارگري توسط کارگروه روابط کار و تـامـیـن      
اجتماعی انجمن مدیران صنایع شعبه خـراسـان     

رضوي
تـوس در    طرح مکاتبه شرکت سپـیـده جـام     -

خصوص مشکالت تولید داخلی و راهکـارهـاي   
پیشنهادي گروه کارخانجات چینی مقصود بـراي  

رفت از مشکالتبرون
حضور و مشارکت اعضاي هیات ریـیـسـه و      -

کارشناسان در ششمین جلسه کارگروه مالـیـات،   
گمرك و تامین اجتماعی به مسـوولـیـت اتـاق       

1398/3/7بازرگانی مشهد در تاریخ 
مشارکت دبیر اجرایی انجمن در چـهـارمـیـن     -

-ها و سرمـایـه  جلسه گروه کاري زیربنایی، طرح
گذاري (ذیل ستاد تسهیل استان) به مسـوولـیـت    

خانه صمت و به منظور بررسی تقاضاهاي ذیل:
راهی سرخـس در    مجتمع خدمات رفاهی بین-

خصوص وضعیت مالکیت زمین طـرح احـداث     
راهی در شهـرسـتـان    مجتمع خدمات رفاهی بین

سرخس
عشـري  مشارکت و حضور دکتر احمد اثـنـی    -

وششـمـیـن    عضو هیات رییسه انجمن در شصت
وگوي دولـت و بـخـش          جلسه شوراي گفت

خصوصی استان به ریاست استاندار خراسان.
انجمن مدیران صنایع شعبه گیالن

حضور در مجمع عمومی ساالنه انجمن مدیران -
صنایع کشور

دیدار و پیگیري نشست تخصصی با انـجـمـن    -
پژوهش و فناوري پیرامون تولید کاغذ از گـیـاه     

آزوال
دیدار و نشست با مدیرکل سازمان انتقال خون -

و معاونان سازمان، پیرامون همکـاري مشـتـرك      
هاي صنعتی با سازمان  مجموعه

ها در اتـاق      حضور در سمینار مدیریت تشکل-
بازرگانی استان

بازدید از شرکت پینک به منظور همکـاري و    -
کاهش وابستگی به مواد و محصول خارجی

وگوي استانداري.حضور در شوراي گفت-

-بر اساس برنامه تنظیمی سمینار نیم       
مباحث قانونی در تهیه         «روزه   

با حضور جمعی از    »اظهارنامه مالیاتی 
مدیران امور مالی شرکت هاي عضو        

شنبه روز سه 13:00انجمن در ساعت    
و با حضور جناب    1398/4/25مورخ  
مشاور عالی   طالبیغالمعلیآقاي   

سازمان امور مالیاتی در محل سالن         
اجتماعات انجمن برگزار  شد.

ها اکثراً در     از آن جا که مدیران شرکت          
هاي مالیاتی خود با         خصوص اظهارنامه  

هاي اي مواجه هستند، سوال     مشکالت عدیده 
هاي مختلفی مطرح گردید که پاسخ و راهنمایی      

الزم ارائه گردید. 
هاي مطرح شده در این      اي از موضوع  خالصه

جلسه پربار عبارت بودند از:
برداريهزینه استهالك قبل از بهره-
در خصوص تشکیل واحدي به نام تراکنش        -

بانکی در دارایی و مرور زمان رسیدگی آن           
5بحث گردید و گفته شد مرور زمان مالیاتی           

سال است و در این زمینه دو دستورالعمل            
ها براي  صادر شده است که این دستورالعمل       

شود.ها صادر میسازي روشیکسان
شرکتی دارویی مطرح نمود که مقداري          -

هاي پخش دارو    تخفیف دارویی براي شرکت    
گیرند که به صورت نقدي نیست        در نظر می  

آید که در   بلکه جنسی است و در فاکتور نمی       
این مورد بحث و تبادل نظر گردید و مدیران           

ها و تجربیات خود را بیان داشتند.روش
کارشناس امور مالیاتی این روش تخفیف را         

169مغایر انجام تکلیف قانونی دانستند (ماده         
هاي مستقیم).قانون مالیات

»مباحث قانونی در تهیه  اظهارنامه مالیاتی«گزارش سمینار نیم روزه  

گذاري در گمرك و    بحث دیگر موضوع ارزش   -
معافیت صادراتی و آثار افزایش نرخ ارز در این          

گذاري و تعهدات شرکت براي بازگرداندن      ارزش
ارز حاصل از صادرات بود.

هاي عملکرد و حقوق در        موضوع معافیت -
هاي فناوري مطرح و گفته شد با توجه به          شرکت

-اینکه مسوولیت تشخیص ضرایب براي شرکت      
هاي فناوري اطالعات به عهده معاونت فناوري         
نهاد ریاست جمهوري است لیکن ماموران مالیاتی       

پذیرند.این مبنا را نمی
146در خصوص تبصره ماده        -

(ارائه اظهارنامه مالیاتی و...) معافیت     
مالیاتی بحث و گفته شد معافیت         

شود که  زمانی مشمول این ماده می     
تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد        

مقرر مالیاتی انجام شده باشد.
هاي کاغذي و    موضوع شرکت -

لیست سیاه و مسائل و مشکالت         
ناشی از آن مطرح که پاسخ داده شد        

سازمان امور مالیاتی   1395در سال   
را در این خصوص     517و  537هاي  بخشنامه

صادر نموده است که در همین زمینه گفته شد            
ها براي مواجه نشدن با      تعداد زیادي از شرکت    

مسائل و مشکالت مرتبط با لیست سیاه معامالت         
هاي لیست سیاه را در دفاتر قانونی خود        با شرکت 

کنند که مفهوم آن در     ثبت نکرده و اظهار هم نمی     
دهند.واقع فرار مالیاتی است و ناچاراً انجام می

اي دارد، آیا   مطرح شد شرکتی در اروپا شعبه      -
هاي آن شعبه را با شعبه        باید در آمد و هزینه      

اصلی جمع کرده یا جداگانه عمل شود، که در           
این خصوص موضوع مورد بحث و بررسی قرار         

هاي الزم ارائه گردید.گرفت و راهنمایی
در پایان مقرر شد نتایج حاصل از مباحث مطرح          

شده در کمیته کارشناسی پیگیري شود. 
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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 خانواده انجمن مدیران صنایع
فشاریم.شان را به گرمی میدست همکاري
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مهندس علیرضا محمدي دانیالی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره  
شرکت گروه صنعتی ناب استیل

(انجمن مدیران صنایع)

کارشناسی تهیه شده گزارش
در بخش پژوهش انجمن مدیران صنایع

مهندس حمید سرلک
مدیرعامل شرکت

پرشین صنعت ایرانیان
(انجمن مدیران صنایع)

مهندس علی مهرافر
مدیرعامل شرکت

صنایع ارکان پویا بنا
(انجمن مدیران صنایع)

حیدر ناظمی
مدیرعامل شرکت صنایع 
غذایی مهراد چاشنی طوس

(شعبه خراسان رضوي)

سیدفاضل حسنی چوبري
مدیرعامل شرکت
آرین نخ شفت
(شعبه گیالن)

محمودرضا محمودي خراسانی
رییس هیات مدیره شرکت 

تولیدي و صنعتی سامد
(شعبه خراسان رضوي)

مهندس حسین سودمند
مدیرعامل شرکت

توپراك خزر
(شعبه گیالن)

مهندس مرتضی مذهبی
مدیرعامل شرکت توسعه کشت 

و صنعت نگین سرخ قهستان
(شعبه خراسان رضوي)

محمد اکبري زاد ارجمند
مدیرعامل و نایب رییس هیات 

مصنوعی آرتاهايپوشششرکتمدیره
)(شعبه آذربایجان شرقی

رضا صمدزاده سماعی
رییس هیات مدیره شرکت 
صنایع غذایی قشالق تبریز
(شعبه آذربایجان شرقی)

فرناز بیوك
رییس هیات مدیره

شرکت داداش برادر
(شعبه آذربایجان شرقی)

مهندس روزبه بوالحسنی
مدیرعامل شرکت
تولیدي هنر مفتول

(شعبه آذربایجان شرقی)

ها و بررسی اجـمـالـی    نگاهی به دور جدید تحریمتحت عنوان:  163گزارش شماره -
.اقدامات دولت براي کاهش اثرات آن

هاي کارشناسی در پایگاه اینترنتی انـجـمـن بـه آدرس:         شود کلیه گزارشیادآور می
www.amsiran.comبرداري نمایند.توانند از آن بهرهقرار دارد و اعضاي محترم می

هاي سازمان تامین سمینار برنامه
و مسائل و 98اجتماعی در سال 

مشکالت کارفرمایان برگزار شد
صبح روز سه شـنـبـه مـورخ         9:00در ساعت 

بـرنـامـه هـاي       «سمینار نیم روزه 1398/4/11
و مسائـل و    98سازمان تامین اجتماعی در سال 

با حضور  جمعـی  از      »مشکالت کارفرمایان
مدیران امور مالی شرکت هاي عضـو و آقـاي       

کارشناس عالی سازمان تامین اجتماعـی  محمدي
در محل سالن اجتماعات انجمن برگزار شد.

از موضوع هاي مهم مورد بحث در سـمـیـنـار       
عبارت بودند از:

بیمه هاي اجتماعی در ایران و صنـدوق هـاي     -
بیمه تجاري

وضعیت ضریب پشتیبانی سـازمـان تـامـیـن        -
اجتماعی

دغدغه هاي بحرانی کشور در آیـنـده (آب،        -
محیط زیست، صندوق هاي بازنشستگی)

مسائل و مشکالت ناشی از مشاغل سخـت و    -
زیان آور که بار مالی زیادي را بـراي سـازمـان      

تامین اجتماعی به وجود آورده است.
درصد حق بیمه در مشاغل 4موضوع پرداخت -

سخت و زیان آور
قانون تامین اجـتـمـاعـی در       38تشریح ماده -

خصوص عقد قراردادها و قراردادهاي مشـمـول   
اعمال ضریب

مدیریت پیمان در قراردادها و درصـدهـاي       -
قرارداد براي مزد

پاداش پایان سال و حق بیمه و مـوضـوعـات    -
مرتبط با آن از جمله پاداش هاي مسـتـمـر و        

غیرمستمر
بحث بازنشستگی جانبازاران و قانون جـامـع     -

و مشکالت مرتبط با آن10و 9ایثارگران مواد 
بخشودگی جرایم و تمدید آن به شرط ارائـه  -

مدارك و مستندات بحران در واحد.
مقرر شد نتایج حاصل از این جلسه در کمـیـتـه    
کارشناسی مربوط به آن مطرح و پیگیـري هـاي     
الزم از طریق سازمان تامین اجتماعی به عـمـل     

آید.
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صنعتو مطبوعات

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

www.amsiran.com

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

بینی شده مجمع عمومی ساالنه       طبق برنامه پیش   
روز دوشنبه سوم   18:00عادي انجمن در ساعت      

رفاهی –در محل مجتمع فرهنگی      1398تیرماه  
سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.  

ابتدا اعضاي محترم در محوطه باغ دربند پذیرایی         
هاي هاي تبلیغاتی برخی از شرکت    شدند و از غرفه   

عضو که در جهت کمک به انجمن در باغ دربند           
مستقر شده بودند بازدید نموده و در ساعت             

به داخل سالن اجتماعات هدایت شدند.18:00
در سالن اجالس و قبل از آغاز مراسم تیزر              
تبلیغاتی چند شرکت عضو انجمن پخش شد و           

سپس جناب آقاي مهندس خلیلی رییس هیات          
مدیره انجمن سخنرانی نمودند و با مقایسه شرایط         
دشوار و سخت کنونی با شرایط دوران پس از            
انقالب خواستار کار و تالش یشتر در چرخه            
اقتصاد کشور شدند. و گفتند براي رسیدن به            
توسعه اقتصادي و صنعتی وجود اصول بنیادینی         

» آزادي«ترین این اصول     ضرورت دارد که مهم    
و »  مالکیت خصوصی «است که شامل دو رکن       

است. ایشان به اصول دیگري       »  آزادي مبادله «
تامین شرایط  «و  »تامین امنیت شهروندان  «مثل:  
، برقراري محیط باثبات       »المللیبینآمیزصلح

برقراري محیط آزاد   «(غیرتورمی) اقتصاد کالن و     
»براي مبادالت اقتصادي و تنظیم انحصارات         

اشاره نمودند. 
سپس با انتخاب هیات رییسه و با حضور             
نماینده محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و        
کشاورزي ایران اجالس رسمیت یافت و           
گزارش عملکرد هیات مدیره و برنامه و بودجه        

توسط 1398پیشنهادي سال     
دبیرکل ارائه گردید و در ادامه       

هاي دار و صورت  گزارش خزانه 
مالی و تراز منتهی به سال مالی        

توسط آقاي مهندس      1397
دار انجمن قرائت    سلیمی خزانه 

-شد و نیز آقاي احمد اثنی      
عشري بازرس قانونی انجمن    
گزارش خود را ارائه و          

پیشنهاداتی مطرح نمودند.
به روزنامه اطالعات   همچنین  

عنوان روزنامه کثیراالنتشار    
هاي جهت درج آگهی       

مربوطه تعیین شد و میزان       
درصد نسبت به سال قبل     20ورودیه در کل    

اضافه و مورد تصویب قرار و موضوع            
درصد سهم شعب براي مشارکت     10پرداخت  

رغم برخی از      در امور کارشناسی علی       
ها مورد تصویب مدیران حاضر در         مخالفت

اجالس قرار گرفت. 

برگزار شد1398مجمع عمومی ساالنه (نوبت دوم)  انجمن مدیران صنایع در سال 

در ادامه اجالس براي انتخاب بازرس قانونی          
عشري احمداثنیگیري به عمل آمد و آقایان:       راي

با کسب اکثریت آرا به سمت بازرس اصلی و            
البدل به عنوان بازرس علی      اسکندر ستوده     

انتخاب شدند.
در پایان با اهداي لوح تقدیر به چند تن از               
مدیران عضو انجمن به دلیل همکاري، همدلی و        

شان از انجمن تجلیل به عمل آمد.حمایت
مجمع عمومی ساالنه انجمن با صرف شام در           

خاتمه یافت.21:30ساعت 

از راست به چپ آقایان: محمدرضا وحدت مدیراجرایی انجمن و  رضا زمانی مسوول 
به مناسبت چهلمین سالگرد تاسیس انجمن  مدیران  »اي به فرزندمنامه«گردآوري کتاب 

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.


