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اظهارنظر کارشناسی انجمن
در خصوص 

نویس بخشنامه نحوه اجراي پیش
قانون تامین اجتماعی47ماده 

2صفحه 
بازدید 

از واحدهاي تولیدي و صنعتی 
عضو انجمن مدیران صنایع

3صفحه 

حضوري ساعته 3آموزشی کارگاه
در انجمن مدیران صنایع

4صفحه 

برگزاري مراسم نکوداشت و    
تجلیل از جناب آقاي 
مهندس محسن خلیلی

ریاست انجمن مدیران صنایع 
»گراییاسطوره صنعت و تشکل«به عنوان 

توسط اتاق ایران
در مراسـمـی  1398/9/18گرایی در ایران در تاریخ مراسم نکوداشت و تجلیل از پیشکسوتان تشکل

ریزي برگزاري مراسم با عضویـت انـجـمـن       شود. در این ارتباط کمیته برنامه اتاق ایران برگزار می
جلسه برگزار نموده است. از اعضاي محترم درخـواسـت    2مدیران صنایع در اتاق تشکیل و تاکنون 

شود چنانچه مایل به شرکت در این مراسم هستند مراتب را به انجمن فاکس نمایند تـا کـارت       می
دعوت برایشان ارسال شود.

در راستاي اهداف انجمن و به منـظـور ارائـه      
خدمات بهتر به اعضاي محترم طبق سـنـوات     

گذشتـه تـهـیـه و چـاپ            
سررسیدنامه انجمن براي سال 

در دستور کـار قـرار     1399
گرفت که در دسـت اقـدام       

است.
از آنجا که این سررسیدنـامـه   

هاي عضو براي تمامی شرکت
ها و نهادهاي مـرتـبـط بـا       و همچنین سازمان

گردد، فرصت مناسبی را براي صنعت ارسال می
هاي عضو انـجـمـن      تبلیغ محصوالت شرکت
مـنـدان   آورد که عالقهفراهم می

توانند با روابـط عـمـومـی       می
انجمن هماهنگ نمایند. 

بدیهی است با توجه به ظرفیـت  
و صفحات اختصاص یافته براي 
تبلیغات، انجمـن بـر اسـاس        

هاي درخواست اقـدام    اولویت 
خواهد نمود.

انجمن مدیران صنایع1399چاپ سررسیدنامه سال 

چاپ جلد سوم کتاب
»اي به فرزندمنامه«

به مناسبت چهلمین سال فعالیت انجمن     
به مناسبت چهلمین سال فعالیت انجمن مدیـران  

بـا  »اي به فرزندمنامه«صنایع جلد سوم کتاب 
هاي پیشکسوتان عـرصـه   درج مصاحبه و توصیه

تولید و کارآفرینی در دست تهیه و انتشار است. 
نفر از اعضـاي    50در این راستا تاکنون بیش از 

انجمن آثار خود را در اختیار نماینده انـجـمـن    
اند و قرار است چـاپ    قرار داده»آقاي زمانی«

اول کتاب در بهمن ماه آماده توزیع شود.
چاپ دوم کتاب با پوشش بـیـشـتـر اعضـاي        
شاخص انجمن در مراسم مجمع عمومی سـال    

که همراه با انتخابات هیات مدیره جدیـد  1399
باشد رونمایی خواهد شد.انجمن می

به نقل از یک    »خبرگزاري فارس «به گزارش   
هاي این هیات تبدیل    منبع آگاه: براساس بررسی   
هم باعث   وزارتخانهیک وزارتخانه به دو      

شود و هم افزایش    توسعه تشکیالت اداري می   
هاي عمومی را در پی دارد و به همین           هزینه

هاي کلی نظام اداري و     سیاست10دالیل با بند    
مقاومتی اقتصادهاي کلی  سیاست16بند   

.مغایرت دارد
هاي کلی نظام اداري    سیاست10بر اساس بند    

سازي و  سازي، متناسب عبارت است از: چابک   
منطقی ساختن تشکیالت نظام اداري در جهت        

هاي سیاست16انداز. در بند تحقق اهداف چشم
جویی کلی اقتصاد مقاومتی آمده است: صرفه       

هاي عمومی کشور با تاکید بر تحول        در هزینه 
سازي اساسی در ساختارها، منطقی          

هاي موازي و    و حذف دستگاه   دولتاندازه
.هاي زائدغیرضرور و هزینه

در خصوص طرح تشکیل وزارت بازرگانی،        
انجمن مدیران صنایع نیز اظهارنظري را منتشر        
نمود که براي مطالعه متن کامل اظهارنظر           

توانید به سایت انجمن به نشانی               می
www.amsiran.com.مراجعه نمایید

عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت: هیات 
تشکیل وزارت بازرگانى بر خالف 

هاى کلى ابالغى استسیاست
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انجمن مدیران صنایع شعبه آذربایجان شرقی
مشارکت و حضور رییس و اعضـاي هـیـات      -

رییسه و دبیر و مدیر اجرایی انجمن در جلسـات  
هاي بانک و بیمه، امور مالیاتی، هـیـات     کارگروه

اقتصادي کشور عراق، کمیسیون بهبـود فضـاي     
کسب و کار در اتاق بازرگانی.

همایش با مشارکت اتاق بازرگانـی  4برگزاري -
تبریز و خانه صنعت و معدن و تجارت استان.

انجمن مدیران صنایع شعبه اصفهان
مشارکت و حضور اعضاي هیات رییسه و کادر -

اجرایی در جلسات اداره صنعت و معدن استان.
بازدید از کارخانجات گروه صنعتی آذران و گز -

کرمانی.

انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي
برگزاري پانزدهمین و شانزدهمین جلسه گـروه  -

کاري تامین مالی، بانکی، و تسـهـیـالت ذیـل         
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بـا حضـور       

کـه در    98/7/30و 23نمایندگان در تاریخ هاي 
مصوبه صـادر  32پرونده بررسی و 18این جلسه 
شده است.

-هاي سرمایهمزیت« برگزاري سمینار آموزشی -
با حضور بـیـش   «گذاري در بورس اوراق بهادار

مندان به مـبـاحـث      نفر از مدیران و عالقه50از 
.98/7/24بورس در تاریخ 

بـخـش و     مشارکت و حضور آقاي دکتر یزدان-
مهندس چمنیان در چندین جـلـسـه کـارگـروه        
مالیات، گمرك و تامین اجتماعی به مسـوولـیـت    

هـاي اتاق بـازرگـانـی مشـهـد در تـاریـخ               
18) که در این جـلـسـات       98/7/30و 23،16( 

پـرونـده در     9پرونده در حوزه امور مالیاتی و 
ارتباط با سازمان تامین اجتماعی طرح و مـورد      

رسیدگی قرار گرفت.
مشارکت و حضور آقاي مهندس مـرادي در      -

ها و   هجدهمین جلسه گروه کاري زیربنایی، طرح
گذاري (ذیل ستاد تسهیـل اسـتـان) بـه           سرمایه

.98/7/17مسوولیت خانه صمت در تاریخ 

انجمن مدیران صنایع شعبه سمنان
هاي اقـتـصـادي،    شرکت در جلسات کارگروه-

گذاري، اشتغال استانداري و ستاد تسهیـل  سرمایه
رونق تولید.استان.

مشارکت در جلسات شوراي حمایت قضایی و -

گذاري استان و دفـاع  اقتصاد مقاومتی از سرمایه
دار قضایی.از واحدهاي مشکل

وگـوي  مشارکت در جلسات شوراي گـفـت  -
بخش خصوصی و دولت در اتاق بـازرگـانـی،    

صنایع، معادن و کشاورزي.

انجمن مدیران صنایع شعبه فارس
مشارکت و حضور  رییس و اعضاي هـیـات   -

رییسه و کادر اجرایی در جلسات کـارگـروه     
هـاي دولـتـی و        تخصصی استانداري، ارگان

هاي اتاق بازرگانی.کمیسیون
برگزاري کارگروه آموزشی، مالیات، روابـط    -

کار و تامین اجتماعی.
کارشناسی انجمن، برگزاري جلسات کارگروه-

جلسه کمیته منابع انسانی و امور اداري، کمیتـه  
تامین اجتماعی، کمیته روابط کار ، کمیته امـور  

مالیاتی و کمیته بازرگانی.
انجمن مدیران صنایع شعبه گیالن

مشارکت و حضور اعضاي هیات رییسـه و    -
هـاي  مدیر اجرایی در جـلـسـات کـارگـروه       

تخصصی انجمن نساجی، پارك علم و فنـاوري  
و واحدهاي صنعتی.

شرکت در جلسات مشاوره و کارشـنـاسـی    -
انجمن با دانشگاه علوم پزشـکـی، دانشـگـاه       

اي، تامین گیالن، دانشگاه پیام نور، فنی و حرفه
اجتماعی، اداره کل مالیاتی، اتاق بـازرگـانـی،    
پارك علم و فناوري، نمایندگان مجلس، انجمن 

ها و استاندارد.پژوهش برنامه و بودجه، بانک
بررسی مشکالت کارآفرینان واحد صنعـتـی   -

استان.

انجمن مدیران صنایع دفتر نیشابور
مشارکت در جلسـه بـررسـی مشـکـالت          -

واحدهاي صنعتی مطرح شده در ستاد تسهـیـل   
شهرستان با حضور معاونان سازمـان صـمـت      

خراسان رضوي.
نظر، بررسی و ارائه راهکار در خصوص تبادل-

مشکل تامین چغندر کارخانه قند و مـحـیـط      
زیست و تعرفه کنتورهاي هوشمند.

جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع مـوانـع     -
-در خصوص شرکت98/7/14تولید در تاریخ 

گسـتـر شـرق،      هاي صنایع شیر نوبر، آزمایش
-کنکاش بتن شن و ماسه، آریا شرق یخـچـال  

سازي زاهداي.

در مقدمه این اظهار نظر آمده است:
-آوري بخشنامه نویس پیشرو تلخیص و جمع    پیش

هاي گذشته است که با توجه به مشکالت اجرایی      
هاي قبلی تهیه گردیده است. آنچه بسیار        بخشنامه

مهم است و در سنوات گذشته باعث اختالف           
شدید بین کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی         
بوده و آثار آن تاکنون نیز برقرار است عدم توجه          
مسوولین و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی به       

باشند قانون مذکور است که مطلع می      39ماده  
در سنوات قبل سازمان تامین اجتماعی و با             

نمودند هر  می47عنایت به تفسیري که از ماده         
دانستند به کارفرمایان و       وقت مصلحت می    

ها مراجعه و براي اخذ حق بیمه، مدارك و         کارگاه
هاي گذشته را درخواست و چون      اسناد مالی سال  

باالخص کارفرمایان واحدهاي کوچک و متوسط      
ها نبودند سازمان تامین اجتماعی     قادر به ارائه آن   

راساً مطالبات خود را محاسبه و به طرق مختلف          
نمود. به همین دالیل و با       از کارفرمایان اخذ می   

هاي کارفرمایی  فشار و پیگیري کارفرمایان تشکل    
مورخ 1119/96/1000هاي شماره      بخشنامه
مدیرعامل محترم وقت سازمان تامین        96/2/7

اجتماعی (مرحوم دکتر نوربخش) و متعاقباً           
نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با         تصویب

امضاي جناب آقاي دکتر جهانگیري معاون اول         
مورخ 50432رییس جمهور تحت شماره          

صادر گردید.96/4/31
قانون 39با توجه به توضیحات بیان شده و ماده          

ها و مصوبه مذکور به     تامین اجتماعی و بخشنامه   
لحاظ رفع هرگونه شبهه و تفسیر متفاوت، الزم          
است موضوع بخشنامه به شرح ذیل اصالح            

قانون تامین   47نحوه اجراي ماده       «گردد:   
اجتماعی در خصوص بازرسی از دفاتر، اسناد و         

39مدارك کارفرمایان و با عنایت و توجه به ماده      
50437قانون تامین اجتماعی و مصوبه شماره          

به عبارت دیگر سازمان تامین      »96/4/31مورخ  
اجتماعی باید موظف شود براي وصول حق بیمه         
چنانچه نیاز به بررسی و بازرسی دارد حداکثر           

ماه از تاریخ تسلیم صورت مزد به       6ظرف مدت   
هاي اقتصادي و یا کارفرمایان مراجعه نمایند       بنگاه

و موضوع مذکور الزم است به صورت شفاف و          
صریح در بخشنامه آورده شود.

در ادامه در قالب جدولی مواد پیش نویس مورد          
بررسی قرار گرفته است.

براي مطالعه متن کامل اظهارنظر به سایت انجمن        
مراجعه نمایید.www.amsiran.comبه آدرس

نویس اظهارنظر در خصوص پیش
47بخشنامه نحوه اجراي ماده 
قانون تامین اجتماعی
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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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دکتر مجتبی ذاکر تبریزي
مدیرعامل شرکت
سراج قطعه توس
(خراسان رضوي)

سیدعلی رضوي
مدیرعامل شرکت

زعفران تسنیم
(خراسان رضوي)

مهندس سیداحمد میراسمعیلی
مدیر کارخانه

شرکت فرش زمرد مشهد
(خراسان رضوي)

دکتر اشکناز اورعی میرزمانی
مدیرعامل شرکت گروه

صنعتی الکترو پژواك آرین
(خراسان رضوي)

مهندس کریم محمود شایان
مدیرعامل شرکت شیر 

پاستوریزه پگاه 
(آذربایجان شرقی)

مهندس محمود خادمی 
بیرامی مدیر عامل شرکت

تدبیر نوین سازان
(آذربایجان شرقی)

احمد رفاهی بخش
مدیر عامل شرکت شیمیایی و 

صنعتی سراوان شیمی
(گیالن)

بهروز کشامی
مدیرعامل شرکت

سازان کومشهوا پاك
(سمنان)

مجید اسماعیل زاده
مدیرعامل شرکت مجتمع صنعتی 
کارخانجات آهک فوالد یارنوین

(خراسان رضوي)

محمدحسین بگلري
مدیرعامل شرکت

شیرین گوهران ورنا
(گیالن)

صمد روحی بلویردي
مدیرعامل شرکت

تولید بستنی اطمینان آذرگل 
(آذربایجان شرقی)

علی علیزاده وافق
مدیرعامل شرکت

توران صنعت تبریز 
(آذربایجان شرقی)

اظهارنظر کارشناسی انجمن در خصوص        
قانون تأمین اجتماعی   47نحوه اجراي ماده    

موضوع بازرسی از دفاتر، اسناد و مدارك         
اي به معاونت فرهنگی و     کارفرمایان طی نامه  

اجتماعی سازمان تامین اجتماعی ارسال         
گردید. در این نامه آمده است:

چنانچه بخشنامه مورد اشاره جایگزین          
گردد. ضروري  جدید می 11هاي  بخشنامه

ها هایی از آنها و یا قسمتاست آن بخشنامه
که جایگزین است، لغو شود. تا صدور           

سازي و  بخشنامه جدید که هدف آن آسان       
ها و نهایتاً   رفع ابهام است به انباشت بخشنامه

ایجاد ابهام بیشتر منجر نشود.
نویس موجود موضوع محدودیت      در پیش 

یک سال براي حسابرسی که طی بخشنامه         
و 96/2/7مورخ  1000/96/1119شماره  
96/4/19مورخ   1000/96/3972شماره   

-مدیرعامل فقید سازمان و همچنین تصویب     
نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به           

ابالغ شده  96/4/31مورخ  50432شماره  
عمالً نقض گردیده است. بسیار ضروري         

هاي مزبور صریحاً   است که رعایت بخشنامه   
ذکر گردد.

ها باید موضوع    اصوالً در انجام حسابرسی    
-هزینه و فایده در نظر گرفته شود . بررسی         

دهد که کمتر از     هاي انجام شده نشان می     
هاي انجام شده منجر به      % از حسابرسی  10

درآمد قابل مالحظه براي سازمان شده است،   
لذا توجه به آمار و ارقام درآمد حاصل از           

هاي پیشین باید مورد توجه قرار       حسابرسی
-ها که حسابرسیگیرد و آن تعداد از شرکت

شان منجر به درآمد قابل مالحظه براي            
شود در اولویت حسابرسی قرار      سازمان می 

گیرند.

اظهارنظر کارشناسی ارسال نامه 
انجمن در خصوص 

نویس بخشنامه نحوه اجراي پیش
قانون تامین اجتماعی47ماده 

به معاون فرهنگی و اجتماعی 
سازمان تأمین اجتماعی

بازدید از واحدهاي تولیدي و صنعتی عضو انجمن مدیران صنایع
هاي تولیدي  انجمن مدیران صنایع در نظر دارد به منظور آشنایی مدیران محترم عضو با فعالیت              

هاي عضو انجمن، بازدید از واحدهاي تولیدي را براي شش ماهه دوم               و صنعتی دیگر شرکت   
مند هستند تا   هایی که آمادگی داشته و عالقه     ریزي نماید. لذا تقاضا دارد شرکت     سال جاري برنامه  

ریزي و اقدام   از خط تولید واحدشان بازدید به عمل آید مراتب را به انجمن اعالم نمایند تا برنامه               
به عمل آید.



1398آبان ماه 
182شماره 

صنعتو مطبوعات

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

www.amsiran.com

سال چهلم

www.amsiran.com

روز برگزاري ساعت برگزاريسخنرانشرح برنامهعنوان

کارگاه 
آموزشی

ساعته 3
حضوري

آشنایی با بازار سرمایه و
هاي تامین مالی برايروش

هاي اقتصاديبنگاه
آذر 26شنبه سه15-18پورجناب آقاي رضایی

سمینار
نیم روزه

قانون تامین اجتماعی 
حسابرسی تامین اجتماعی و  

هاي جدیدبخشنامه

مشاور معاونت فنی و درآمد سازمان 
تامین اجتماعی

متعاقباً اعالم خواهد شد

سمینار
روزهنیم

آشنایی با برخی
از مسائل و مشکالت مرتبط با 

اجراي قانون کار

آقاي دکتر ظریفی آزاد
مدیر کل دفتر تنظیم روابط کار و جبران خدمت 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
م خواهد شدمتعاقباً اعال

سمینار 
نیم روزه

بررسی قانون اصالح قانون 
1394هاي مستقیم مصوب مالیات

و مسائل و مشکالت آن
آقاي طالبی

متعاقباً اعالم خواهد شدعضو شوراي عالی مالیاتی

نامه آن متعاقباً ارسال خواهد شد.) براي مشارکت در هر یک از موارد فوق اطالعیه و یا دعوت2) سایر موارد مرتبط حسب مورد به برنامه فوق اضافه خواهد شد. 1توضیحات: 
تماس  بگیرید.88304070و 88813048هاي براي کسب اطالعات بیشتر با روابط عمومی انجمن شماره

انجمن مدیران صنایع1398هاي پاییز و زمستان برنامه سمینارها و گردهمایی

ارسال نامه انجمن مدیران صنایع 
به معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي  

تهران و پیگیري مشکالت یکی از اعضاي انجمن 
مشکل مطرح شده صدور مجوز واردات بـه      

هـاي خـاص     صورت موردي و براي شرکـت 
توسط وزارت صمت است. با توجه به ظرفیـت   

هاي داخلی و امکان تامین تولیدي باالي شرکت
اقالم مورد نیاز داخل کشور و حـتـی تـوان        
صادراتی به کشورهاي همسایـه، عـالوه بـر        

هاي اخیر و متغیر بـودن    کاهش تعرفه در سال
هـاي  تعرفه در گمرکات مختلف و مـعـافـیـت    

گمرکی در مناطق خاص، وزارت صمت اقـدام  

نماید.به صدور مجوز واردات می
در این نامه یادآوري شده است:

قانـون  16با توجه به مشکل فوق، بر اساس ماده 
حداکثر استفاده از توان تولیدي و خـدمـاتـی        

15کشور و حمایت از کاالي ایرانی مصـوب      
مجلس شـوراي اسـالمـی،        1398اردیبهشت 

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف اسـت    
ثبت سفارش کاالهاي مصرفی و مصرفی بـادوام  
خارجی داراي مشابه ایرانی را که با کـیـفـیـت     
مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان 

ساله شـشـم تـوسـعـه          مدت قانون برنامه پنج
اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی 

) قانون  22ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده ( 
هاي توسعه کشور از مـوانـع   دائمی برنامهاحکام 

اي و فنی جهت مدیریت واردات استـفـاده   تعرفه
کند. 

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: 

در راستاي برنامه انجمن مدیران صنایع جهت          
برداري از پتانسیل  بازار سرمایه در جلسه           بهره

آبان ماه هیات مدیره،  موضوع مدیریت       13مورخ  
ها با حضور جناب آقاي دکتر سلطانزالی         دارایی

مدیرعامل شرکت سبدگردان آسمان مورد بررسی       
قرار گرفت و اعضاي هیات مدیره ضمن استقبال         
از مسائل مطرح شده مقرر کردند موضوع  با             

هاي آموزشی براي اعضا و ایجاد        برگزاري دوره 
-هاي عالقه ها براي شرکت  امکان مدیریت دارایی  

مند دنبال شود.

طرح 
»هامدیریت دارایی«

در هیات مدیره
انجمن مدیران صنایع 


