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درخواست نظرخواهی
از اعضاي انجمن مدیران صنایع
4صفحه 

دعوت به مشارکت
هاي کارشناسی انجمن در کمیته

مدیران صنایع
4صفحه 

نامه امضاي تفاهم
شرکت کارگزاري «با 

»راقتصاد بیدا

3صفحه 

رسانیکانال اطالعایجاد 
انجمن مدیران صنایع  در شبکه 

amsiran-اجتماعی  واتس اپ

عضو گرامی انجمن مدیران صنایع 
این کانال به منظور سهولت دسترسی شما          
عزیزان به اخبار و موضوعات مرتبط با             
صنعت، اقتصاد و اقدامات انجمن راه اندازي        

شده است. 
انجمن مدیران صنایع تشکلی غیرانتفاعی و غیر 

به همت  1357سیاسی است که در سال         
جمعی از صاحبان صنایع بخش خصوصی         
کشور و در راستاي تالش براي حفظ حقوق         
صاحبان صنایع بخش خصوصی پایه گذاري       

به ثبت رسید. انجمن در     1358شد و در سال     
سال گذشته به عنوان نهادي     38طول بیش از    

علمی، پژوهشی و مشورتی در راستاي اصالح       
قوانین مرتبط با صنعت، حمایت از صنعتگران       
کشور به ویژه بخش خصوصی و بهبود فضاي        

است و همچنان   کسب و کار فعالیت نموده     
نماید.دراین راستا تالش و فعالیت می

h ps://chat.whatsapp.com/
JVRKRJ73KcZBJN4tNuMAB8

کارآفرین ارزشمند و مدیر گرانقدر عضو انجمن        
مدیران صنایع

گردآوري و پژوهش این مجموعه کتاب از سال          
آغاز شد که تاکنون جلد اول و دوم آن به           1394

شرح زیر به چاپ سوم و دوم رسیده است:
نامه و  نامه، سروده، وصیت  61جلد اول؛ شامل     

صفحه از مفاخر و مشاهیر        504مصاحبه در    
هاي: فرهنگ و   ماندگار تاریخی و معاصر در عرصه     

جامعه، زبان و ادب فارسی، هنر، و علوم و فنون            
1396تا   1394هاي   می باشد که طی سال        

رونمایی 1396گردآوري گردید و در خردادماه        
شد.

538نامه و مصاحبه در       68جلد دوم؛ شامل      
صفحه از مفاخر و مشاهیر ماندگار معاصر              

هاي: فرهنگ و جامعه، زبان و      کشورمان در عرصه  
باشد که طی   ادب فارسی، هنر، و علوم و فنون می       

گردآوري و در خردادماه    1397و  1396هاي  سال
رونمایی شد.1397

-حامیان معنوي جلد اول و دوم این مجموعه کم         
نظیر عبارتند از: کمیسیون ملی یونسکو در ایران،         
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور، مؤسسه            

المعارف بزرگ اسالمی،   فرهنگی اکو، مرکز دائره    
سیما.  4بنیاد سعدي و شبکه 

اکنون به امید خدا و در تداوم این راه زیبا و               
جاودانه؛ با حمایت ارزشمند و معنوي انجمن           

بزرگداشت چهلمین  مدیران صنایع ایران و به پاس       
گردآوري جلد سوم این مجموعه     سال فعالیت آن،    

کتاب را آغاز نموده و آن را منحصراً به آثار شما            
دیار مفاخر و مشاهیر تولید و کارآفرینی کهن          

همزمان با چهلمین سال فعالیت انجمن مدیران صنایع
اي به فرزندمکتاب نامهطرح گردآوري

هایی از مفاخر و مشاهیر ماندگار تولید و کارآفرینی ایران به ها و مصاحبه(نامه
جلد سومزمین)  دیار ایرانفرزندان و جوانان کهن

ایم. لذا مایه افتخار خود     زمین اختصاص داده  ایران
دانیم نامه یا مصاحبه ارزشمند جنابعالی خطاب       می

ساز کشورمان در این     به فرزندان و جوانان آینده     
کتاب درج و چاپ گردد.  

پیشاپیش از جنابعالی براي خلق چنین آثاري            
-ماالمال از عشق، امید، دغدغه و تأکید بر اندیشه         

بدیل و ناب تولید و کارآفرینی خطاب به         هاي بی 
هاي ایرانی سپاسگزاریم   جوانان، فرزندان و خانواده   

هاي هر چند کوچک       و اطمینان داریم قدم      
هاي فرداي جوانان، تمدن و کل       امروزمان، جهش 

بشریت را به دنبال خواهدداشت.
عضو گرانقدر، مزید اطالع شما این پروژه بر             

اي که بین انجمن مدیران صنایع و       نامهاساس تفاهم 
»هاي سرزمین نوروز  هنري نامه -مؤسسه فرهنگی «

1398/2/17به مدیر عاملی آقاي زمانی در تاریخ         
آغاز شد که با توجه به سوابق ارزنده اعضاي             

113محترم، درخواست مشارکت کتباً به بیش از          
نفر عضو  16کنون رسانی شده است که تانفر اطالع

-و غیرعضو اقدام به مصاحبه، سروده و یا وصیت         
دهنده استقبال مدیران محترم    اند که نشان  نامه کرده 

عضو براي به یادگار گذاردن نظرات، تجربیات و         
ها و کارآفرینان   انتقال دانش ارزشمندشان به نسل     
نیز در دست   97آینده  این مرز و بوم است و            

اقدام است.
ي فرهنگی که به مناسبت       امید است این پروژه    

چهل سال فعالیت انجمن مدیران صنایع شروع          
شده است با مشارکت و همدلی و یاري اعضا به           

نتیجه سازنده برسد.
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انجمن مدیران صنایع شعبه اصفهان
نشست اعضاي هیات رییسه و اعضاي انـجـمـن    
مدیران صنایع شبعه اصفهان در تاریخ یکشـنـبـه    

با حضور آقاي دکتر موفـق  98سوم شهریور ماه 
ریاست سازمان صنایع، معادن و تجارت اصفهان 

در محل انجمن برگزار شد.

در این جلسه اعضاي انجمن مشکالت مربوط بـه  
واحدهاي خود را با این اداره مطرح کـردنـد و     

ماه یکبار برگزار شود.3مقرر شد جلسات هر 

انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي
هماهنگی و برگزاري جلسه گردهمایی اعضا با -

اي خراسـان  حضور مدیرکل آموزش فنی و حرفه
به مناسبت گرامیداشت هفته ملی مهارت کـه در    

آمـوزي در    مـهـارت  «هاي این گردهمایی طرح
آموختگـان  و کارورزي دانش»محیط کار واقعی

دانشگاهی در صنعت مطرح شده است.
هماهنگی و برگزاري اولین جلـسـه هـیـات       -

اجرایی شاخه جوانان انجمن مدیـران صـنـایـع       
خراسان در محل دبیرخانه انجمن کـه در ایـن       
جلسه آقاي پوریا ترابی به عنوان رییس هـیـات     
اجرایی و خانم اشکناز اوریچی به عنون نـایـب     
رییس و آقاي مهدي پیروز پور به عنوان دبـیـر     

انتخاب شدند.
برگزاري یازدهمین جلسه گروه کاري تامـیـن   -

مالی، بانکی و تسهیالت ذیل کارگروه تسهیل و   
با حضـور    1398/5/8رفع موانع تولید در تاریخ 

پرونده بررسی و   5نمایندگان، که در این جلسه 
مصوبه صادر شد.6
برگزاري هفتمین همایش برندینگ با رویـکـرد   -
در »  توانمندسازي برندها و رونق اقـتـصـادي   « 

مردادماه.16تاریخ 
بـا  »  تحقیقات بازار« برگزاري کارگاه آموزشی -

نفر از مدیران و کارشناسان فعال در   12حضور 
حوزه بازاریابی و تحقیقات.

برگزاري نشست تخصصی آشنایی با موضوع -
-مالکیت فکري و توسعه برند در سطح بیـن « 

هاي جغرافیایی و تاثیـر  المللی با تاکید بر نشان
با همکاري دبیرخـانـه   »آن بر توسعه صادرات

دائمی همایش برندینگ و کمیسیون کشاورزي 
و آب اتاق بازرگانی.

هـاي  هماهنگی و برگزاري جلسات کارگروه-
کارشناسی انجمن به شرح زیر:

کارگروه آب و محیط زیست.-
الملل و توسعه صادرات.کارگروه امور بین-
کارگروه مالی و مالیاتی.-
سازي مصرف انرژي.کارگروه برق و بهینه-
کارگروه ارتقاء سالمت کار.-
کارگروه آموزش.-

انجمن مدیران صنایع دفتر نیشابور
برگزاري دوره آموزشی قوانین و مـقـررات     -

تامین اجتماعی و قانون کار در ارتباط با امـور  
هاي پیمانکاري ویژه مدیـران  مربوط به فعالیت

مالی واحدهاي تولیدي.
جلسه مشترك اعضاي انجمن مدیران صنایع -

و خانه صنعت و معدن و مدیریت مجتمع فوالد 
خراسان در خصوص نحوه ترکیب و انتـخـاب   
اعضاي اتاق فکر کارگروه صنعت و معدن در   

نیشابور و 5طرح مثلث توسعه اقتصادي منطقه 
شهرستان فیروزه.

برگزاري دوره آموزشی محاسبه قیمت تمـام  -
یابی مواد، دستمزد و سـربـار و       شده و هزینه

نحوه انعکاس عملیات مـربـوط در دفـاتـر         
حسابداري در محل انجمن.

شرکت در جلسه ستاد تسهیل و رفع مـوانـع   -
تولید در محل فرمانداري نیشابور.

انجمن مدیران صنایع شعبه فارس
برگزاري کارگاه آمـوزشـی آشـنـایـی بـا           -

قراردادهاي پیمانکاري
برگزاري جلسه کمیته نظام کارمزدي-
برگزاري جلسه کمیته مالیاتی بـا مـوضـوع      -

کسورات قانونی
برگزاري جلسه کمیته منابع انسانی و امـور    -

اداري با موضوع بهداشت پرسنل و محیط کار
رفتبرونهاي اندیشی راهبرگزاري جلسه هم-

در این نامه نکاتی در خصوص جایگاه انجمن          
مدیران صنایع اشاره شده است که در ادامه آمده         

است:
حاصل عشق به میهن    »انجمن مدیران صنایع  «-

و مردم و آرزوي پیشرفت و توسعه اقتصاد ملی          
است. آن هم در روزهایی بس خطیر و پرخطر ،           
ایامی که فعالیت اقتصادي و صنعتی براي             
کارآفرینان و صنعتگران بس دشوار و صعب  بود         

ها دشمنانه و دشنام (زالوصفت ،       و این فعالیت  
گردید.  پرست و.. ) تلقی میبیگانه

عضو در تمامی این    2500انجمن با بیش از     -
ها خدمتگزار اتاق بوده است و از جنس اتاق     سال

و در جهت تحقق همان اهداف ملی است.
لذا چه خوب که اتاق امکاناتی را فراهم نماید         -

تا ظرفیت و توان انجمن مدیران صنایع  بیش از           
پیش در جهت تحقق هدف مشترك توسعه و           

هاي پیشرفت میهن عزیزمان به کار افتد و تالش        
بس ارزشمند اتاق را تکمیل و تکامل بخشد و از          

افزایی اقتصاد ملی منتفع شود.این هم
برداري ناصحیح از    اکنون متاسفانه با بهره     -

اختیار مهم واگذار شده به اتاق در قانون بهبود           
5محیط کسب و کار و برداشت ناصحیح از ماده          

انجمن مدیران  «این قانون،  جایگاه شایسته         
هاي الزم  براي برخورداري از حمایت    »صنایع

در جهت خدمتگزاري به میهن عزیز و اقتصاد           
ملی نادیده انگاشته شده است

مدیرانانجمن«با پذیرش جایگاه          -
به عنوان تشکلی ملی و فراصنفی و          »صنایع
کننده از مقررات و قوانین کالن حاکم         بانیدیده

مندي از همکاري بزرگان اقتصاد     بر اقتصاد و بهره   
هاي  و فرهنگ و صنعت کشور در زمره تشکل         

ملی، امکان همکاري تداوم بخش خدمتگزاري        
این نهاد تشکلی به پیشرفت و توسعه میهن             

عزیزمان گردد.  

ها در محل انجمناز تحریم
اختالف اداره کار   حضور در جلسه هیات حل    -

شیراز
مشارکت در جلسه مشکالت واحدهاي         -

تولیدي در حوزه برق
شرکت در جلسه کمیسیون بازرگانی اتاق         -

بازرگانی فارس
شرکت در جلسه مصوبات بانکی و کارشناسی       -

اداره صنعت .

ارسال نامه
به ریاست محترم اتاق ایران
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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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میترا عابدي
مدیر کارخانه 

شرکت ایران اسپیرال
(شعبه اصفهان)

مهندس سعید غائی
مدیرعامل شرکت 

هاي فلزي اصفهانساخته
(شعبه اصفهان)

حمیدرضا کاظمی
مدیرعامل و عصو هبات 

مدیره شرکت قطران اتصال 
(شعبه سمنان)

دکتر احمد جریان
مدیرعامل شرکت

گروه صنعتی سپاهان
(انجمن مدیران صنایع)

محمد رضا دوست
رییس هیات مدیره شرکت 

آدرین آذر کاسپین
(شعبه گیالن)

مهندس بیژن امینی
مدیرعامل شرکت
صنایع ورق ایران

(شعبه گیالن)

غالمعلی رخصت
مدیرعامل شرکت

مهتا توس
(شعبه خراسان رضوي)

مریم سراج احمدي
مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره 

هاي لبنی شرکت تهیه و توزیع فرآورده
و محصوالت کشاورزي آفرین جام

(شعبه خراسان رضوي)

مهندس کاظم حاجی پور
مدیرعامل و عضو هیات مدیره 

شرکت اطلس افروز شرق
(شعبه خراسان رضوي)

مهندس رضا بابایی مقدم
مدیرعامل شرکت
ماهوند خراسان

(شعبه خراسان رضوي)

محمد فتاحی میاب
مدیرعامل شرکت
ژاوگندم آذربایجان

(شعبه آذربایجان شرقی)

میراسرافیل حجازي
مدیرعامل شرکت 

میکروصنعت
(شعبه آذربایجان شرقی)

نامه امضاي تفاهم
»رشرکت کارگزاري اقتصاد بیدا«با 

انجمن مدیران صنایع به منظور ارائه            
تر به اعضاي خود با     خدمات بهتر و ارزنده   

یک شرکت کارگزاري به نام شرکت           
کارگزاري اقتصاد بیدار تفاهم منعقد کرده       

مند به پیوستن هایی که عالقهاست تا شرکت
باشند پس از برگزاري     به بازار بورس می    

مدت براي آشنایی   هاي آموزشی کوتاه  دوره
با جزییات فرایند کار و مزایاي پیوستن به         
بازار بورس بتوانند با شناخت و آگاهی          
بیشتري فرایند توسعه شرکت خود را           

تسهیل نمایند.
در این راستا و در ادامه این همکاري، با           
ارسال نامه از برخی از اعضاي محترم تقاضا 
شده است تا در جلسه معرفی که به این            

مهرماه در محل انجمن    10تاریخ  منظور در   
هم رسانند.شود حضور بهبرگزار می

هاي عضو انجمن تقاضا از این رو از شرکت
شود براي استفاده از فرصت فراهم شده       می

و مشورت با مشاور شرکت کارگزاري          
طرف قرارداد با روابط عمومی انجمن به        

تماس گرفته و یا    88813048شماره تلفن   
مندي خود را از طریق فاکس             عالقه

به انجمن اعالم تا اقدامات       8839641
بعدي صورت گیرد.

بر اساس تصویب هیات مدیره انجمن جناب       
آقاي محمدرضا جابرانصاري کماکان به        
عنوان نماینده انجمن در هیات نمایندگان         
اتاق انتخاب و براي دوره نهم هیات             
نمایندگان به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و       

کشاورزي معرفی شدند.

عضویت نماینده
هیات مدیره انجمن در هیات 

نمایندگان اتاق ایران
استفاده از کارشناسان مالیاتی انجمن مدیران صنایع در

اختالف مالیاتیهاي حلهیات
توانند براي حل مسائل و مشکالت واحد خود و نیز انجام مشاوره از                 اعضاي محترم انجمن می    

کارشناسان مالیاتی خبره مورد وثوق انجمن مدیران صنایع که براي آنان حکم صادر شده است تا به                 
مند شوند.اختالف مالیاتی حضور یابند بهرههاي حلعنوان نماینده کارفرما در هیات

پناه و داود عزیزمقدم .دان، حسین رضوان: آقایان امیر کیارشی، ابراهیم حقکارشناسان



1398شهریور ماه 
180شماره 

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

تلفن همراهتلفنسمتنام و نام خانوادگیزمان برگزارينام کمیته
اولین یکشنبه هر ماهکمیته کار و تامین اجتماعی

دومین یکشنبه هر ماهکمیته مشکالت صنعت

سومین یکشنبه هر ماهکمیته پولی و بانکی

چهارمین یکشنبه هر ماهکمیته مالی و مالیاتی

هاي کارشناسی انجمـن بـا     تعدادي از کمیته1398در شش ماهه اول سال 
مندان و کارشناسان آگاه به قوانین و مقررات مرتبـط  حضور مدیران، عالقه

با تولید  و صنعت تشکیل و نتایج مباحث شامل پیشنهادات و نـظـرات       
ربط منعکس گردید.ها و نهادهاي ذيمدیران به سازمان

کارشناسی انجمن، تقاضا  هايریزي نیم سال دوم کمیتهمنظور برنامهاینک به

هاي کارشناسی انجمن مدیران صنایعدعوت به مشارکت در کمیته
شود براي مشارکت خود و یا سایر مدیران و کارشناسان مـحـتـرم آن      می

ریزي شده ها با توجه به زمان برنامهشرکت به عضویت در هر یک از کمیته
از طریـق  1398/7/10براي هر کمیته فرم ذیل را تکمیل و حداکثر تا تاریخ 

و یا فاکس anjoman.modiran@yahoo.comپست الکترونیکی 
به انجمن ارسال فرمایید.88839641

کنندگان محترم ارسال خواهد شد.نامه هر جلسه یک هفته قبل از روز برگزاري براي شرکتدعوت

نام مدیرعامل:نام شرکت:مشخصات شرکت:

فکس:شماره تلگرامی شرکت:تلفن:               

-هیئت مقررات زدایی مبناي محاسبه مالیات علـی 
درصدي واردات را از پـایـه ارزش       4الحساب 

گمرکی و حقوق و عوارض به ارزش گـمـرکـی    
.مندرج در اظهارنامه تقلیل داد

در بیست و نهمین جلسه هیات مقررات زدایی و   
تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار، بخشنـامـه   

-درصد علی4اعطاي معافیت از پرداخت مالیات 
.تصویب شدالحساب واردات

در قسمتی از این بخشنامه آمده اسـت: واردات       
قطعی کاال توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، 

الحـسـاب واردات     مشمول پرداخت مالیات علی
کاال به نرخ چهار درصد ارزش گمرکی مـنـدرج   

.در اظهارنامه خواهد بود
همچنین نیاز واحدهاي تولیـدي داراي مـجـوز        

برداري و جواز تاسـیـس از     فعالیت و پروانه بهره
هاي اجرایـی داراي    مراجع قانونی ذیربط دستگاه

ردیف بودجه در بودجه عمومی کشور تعاونیهـاي  
قانون امـور  119مرزنشینان کاالهاي موضوع ماده 

گمرکی، کاالهاي فاقد جنبه تجاري همراه مسافـر  
آیا واردات از طریق پست و کاالهاي اساسـی را    
طبق مصوبه کارگروه تنظیم بازار مشمول پرداخت 

.الحساب واردات نیستندمالیات علی
14همچنین اشخاصی که طبق تصویب نامه مورخ 

رتبه بندي اعتباري شده و در   97دي ماه سال 
دو سال اخیر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتـی  

اند تا مـیـزان   در موعد مقرر قانونی اقدام کرده
نامه اشاره شده نیـازي بـه     مجاز طبق تصویب

الحساب واردات نـدارنـد   پرداخت مالیات علی
استفاده مجدد از سقف واردات مـذکـور در       

نامه مزبور مستلزم پرداخت و یا ترتیب تصویب
هاي قطعی مالیاتی و همچنـیـن   پرداخت بدهی

الحساب وارداتی است که پرداخت مالیات علی
.قصد استفاده مجدد از آن وجود دارد

براي مشاهده متن کامل بخشنامه به پـایـگـاه      
اینترنتی انجمن مدیران صـنـایـع بـه آدرس         

www.amsiran.com.مراجعه فرمایید

الحساب واردات تغییر کردفرمول اخذ مالیات علیزداییمقرراتهیاتاز سوي

بر اساس درخواست اتاق تهران و با عنایـت  
به برگزاري جلسه هماهنگی کـمـیـسـیـون        
حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهـران  
با دبیر محترم سـتـاد اسـتـانـی اجـراي             
سیاستهاي اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه، از 
اعضاي انجمن خواسته شده است نـظـرات     
خود را در راستاي شناسایی قوانینی که عـدم  

ها منجر به بروز فساد و مشکالتـی  اجراي آن
براي فعاالن بخش خصوصی گردیده اسـت،  

بنـدي  به انجمن اعالم فرمایند تا پس از جمع
نهایی، در ستاد فوق مطرح و مورد پیگـیـري   

قرار گیرد.

درخواست نظرخواهی
از اعضاي انجمن مدیران صنایع

قابل توجه 
اعضاي محترم تهران

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

عضویت جدید به انجمن اقدام فرمایید.


