
1398آذر ماه 
183شماره 

صنعتو مطبوعات

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

سال چهلم

www.amsiran.com

مراسم نکوداشت مهندس محسن       
خلیلی عراقی رییس هیات مدیره        
انجمن مدیران صنایع به پاس بیش       

سال فعالیت صنعتی و       65از   
کارآفرینی، با حضور فعاالن بخش       
خصوصی و دکتر اسحاق جهانگیري     
معاون اول و دکتر محمد نهاوندیان       
معاون اقتصادي رییس جمهوري در      

هاي اتاق بازرگانی،     سالن همایش  
صنایع، معادن و کشاورزي ایران        

برگزار شد.
در این مراسم محسن خلیلی با تاکید       

ترین اصولی  بر این که یکی از مهم      
»آزادي«که باید در زندگی به آن ارج نهیم            

تواند اراده خود   است، ادامه داد: شخص آزاد می     
را بر جان و مالش اعمال کند و استعدادهایش را       

آزادي «پرورش دهد. نباید فراموش کرد که          
دو رکن اساسی    »مبادله و مالکیت خصوصی    

آزادي هستند و بدون این دو، رشد و توسعه و           
خلق ثروت در جوامع رقم نخواهد خورد.

به باور او عشق به آزادي، رفاه مردم و خیر              
گرایی عمومی از مسیر توسعه صنعتی و تشکل        

سازي ترین اصول پیاده   شود که مهم   محقق می 

ها هم آزادي است.آن
در این مراسم سخنرانان مختلفی اعم از دولتی و         
بخش خصوصی و همرزمان مهندس خلیلی          

هاي برجسته و اثرگذار وي را       بخشی از ویژگی  
برشمردند:

جناب آقاي اسحاق جهانگیري معاون اول           
ریاست جمهور

نقش آقاي مهندس خلیلی در توسعه ایران            
ماندگار خواهد بود زیرا همواره دغدغه خدمت        

تجلیل از پدر صنعت بخش خصوصی  ، مهندس محسن خلیلی عراقی
توسط اتاق ایران

به میهن داشتند و با همراهانشان در برابر              
ها ایستادگی کردند و چراغ     نامالیمات و سختی  

صنعت را روشن نگاه داشتند.

جناب آقاي محمد نهاوندیان معاون اقتصادي        
رییس جمهور

انسان اقتصادي عالوه بر سود و نفع          
کند شخصی، منافع جمعی را دنبال می      

و این هر دو در وجود آقاي مهندس          
خلیلی وجود دارد.

خصیصه شاخص مهندس     8سپس   
خلیلی را چنین توصیف نمود:

نگاه مهندسی و توجه ویژه به عدد و        -
رقم

اداره خوب بنگاه اقتصادي و نگاه به       -
آینده

توجه به مفاهیم کالن اقتصادي-
نگاه تشکلی-
سازنگاه اجماع-
نگاه امیدوار و با پشتکار-
هاي نوحمایت از اندیشه-
نگاه اخالقی-

جناب آقاي غالمحسین شافعی رییس اتاق          
بازرگانی ایران

پذیري، نفس، مسوولیت   گرایی، عزت   آرمان
-ترین ویژگی بردباري و اشاعه عشق از برجسته     
هاي مهندس محسن خلیلی است.

جناب آقاي عالء میرمحمد صادقی پیشکسوت و     
عضو هیات رییسه اتاق تهران

گذار و بخش    این که امروز سرمایه    
خصوصی برخالف گذشته مورد        
توجه قرار گرفته است به دلیل رفتار        

هاي افرادي چون مهندس       و ایده  
محسن خلیلی است.

صفات مهندس خلیلی عبارتند از:        
مهربان، آرام، معتدل، عمیق، باهوش،      

نگر، متواضع و از     مدار، آینده اخالق
تر تعامل اوست.همه مهم

جناب آقاي مسعود خوانساري رییس     
اتاق تهران

محسن خلیلی، نامدار میدان اقتصاد و      
ناپذیر است که روش او مداراجویی      مرد خستگی 

است.
در ادامه برگزاري مراسم تجلیل از آقاي مهندس         
خلیلی، آقاي محمدمهدي بهکیش اقتصاددان و        
اولین مشاور اقتصادي اتاق ایران، سرکار خانم         

دخت خوارزمی اقتصاددان و کارشناس        شهین

قدیمی انجمن مدیران صنایع، محمدرضا           
جابرانصاري نایب رییس انجمن مدیران صنایع و       
همرزم مهندس خلیلی سخنانی در خصوص          

هاي این شخصیت سازنده و پدر صنعت        ویژگی
بخش خصوصی ایراد کردند.

در طول جلسه از تمبر یادگاري که به نام               
مهندس محسن خلیلی عراقی چاپ شده بود           
توسط آقاي جهانگیري رونمایی شد و در ادامه         

برداري گردید تا این      از تندیس ایشان پرده     
تندیس در کتابخانه اتاق ایران که به نام              

نامگذاري شده                      »مهندس محسن خلیلی عراقی   «
2ادامه در صفحه 

رونمایی تمبر یادگاري مهندس محسن خلیلی عراقی
توسط آقاي اسحاق جهانگیري 

زیرنویس عکس ؟؟؟؟؟

اهداي لوح تقدیر از سوي انجمن مدیران صنایع، کنفدراسیون صنعت، انجمن 
صنایع گازسوز و انجمن صنایع لوازم خانگی به آقاي مهندس خلیلی
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آشنایی با بازار    «انجمن مدیران صنایع سمینار       
هاي سرمایه و روش هاي تامین مالی براي بنگاه         

را با توجه به این که در شرایط کنونی         »اقتصادي
هاي ها براي بنگاه  امکان تامین مالی از طریق بانک     

هاي کوچک تا حدودي     اقتصادي به ویژه بنگاه    
ریزي و آن را در روز      غیرممکن شده است، برنامه   

با حضور جمعی   1398آذر ماه   16شنبه مورخ   سه
مندان برگزار کرد تا اولین گام      از مدیران و عالقه   

را جهت تقویت حضور اعضا در بازار سرمایه و          
گیري از امکانات موجود بردارد.بهره

پور مشاور  رضاییدر این سمینار جناب آقاي         
در خصوص  عالی شرکت کارگزاري اقتصاد بیدار      

هاي ذیل، مدیران حاضر در جلسه را          سرفصل
هاي آنان پاسخ دادند.راهنمایی و به سوال

آشنایی با ارکان بازار سرمایه–
نحوه ورود به بازار سرمایه–
هاي بازارهاي مالیاهم فعالیت–
روش هاي تامین مالی–
مدیریت دارایی، پوشش ریسک–
هایی از ابزارهاي مالیمعرفی نمونه–

آشنایی با بازار سرمایه و «سمینار 
هاي تامین مالیروش

» هاي اقتصاديبراي بنگاه

برگزار شد
انجمن مدیران صنایع شعبه اصفهان

انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي
نشست مشترك اعضاي هیات رییسه انجمن با        -

نظر در   هیات اجرایی شاخه جوانان و تبادل         
هاي آتی شاخه جوانان در تاریخ       خصوص برنامه 

1398/8/1.
گردهمایی اعضاي انجمن با رییس سازمان          -

صمت به منظور طرح مشکالت و پیشنهادات در         
.1398/8/1حوزه صنعت استان در تاریخ 

برگزاري هفدهمین جلسه گروه کاري تامین        -
مالی، بانکی و تسهیالت ذیل کارگروه تسهیل و          

با حضور  1398/8/14رفع موانع تولید در تاریخ       
پرونده 8نمایندگان مربوطه که در این جسه           

مصوبه صادر شد.19بررسی و 
مشارکت در اولین جلسه شوراي دبیران           -

کمیسیون هاي اتاق بازرگانی مشهد با دستور کار        
-ارتقا توانمندي کمیسیون ها، الزامات و ضرورت      

ها و  هاي کیفی و کمی در روند برگزاري آن           
ارزیابی وظایف و نتایج اقدامات ساختارهاي          

.1398/8/12تخصصی در تاریخ 
-عشري، دکتر یزدان  مشارکت آقایان: دکتر اثنی   -

مقدم و دبیر اجرایی در       بخش، مهندس شریعتی   
وگوي دولت و    هفتادمین جلسه شوراي گفت     

بخش خصوصی استان.
-وبخش در بیست  مشارکت آقاي دکتر یزدان   -

پنجمین جلسه گروه کاري مالیات، گمرك و         
تامین اجتماعی به مسوولیت اتاق بازرگانی         

که در این جلسه    1398/8/14مشهد در تاریخ    
پرونده در  5پرونده در حوزه امور مالیاتی و       3

ارتباط با سازمان تامین اجتماعی طرح و مورد        
رسیدگی قرار گرفت.

انجمن مدیران صنایع دفتر نیشابور
مشارکت در جلسه بررسی مشکالت          -

واحدهاي صنعتی مطرح شده در تسهیل و رفع        
موانع تولید در محل سالن عطار فرمانداري که        
در این جلسه شرکت هاي کشت و صنعت           
میالد، شیرجوشان، نوشانوش بینالود و دام          

مورد بررسی  1398/8/13فراست در تاریخ     
قرار گرفت.

جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع         -
تولید در محل سالن عطار فرمانداري که در          
این جلسه شرکت هاي صنایع شیر نوبر،            
آزمایش گستر شرق، کنکاش بتن شن و ماسه،         
آریا شرق یخچال سازي زاهدي در تاریخ           

مورد بررسی قرار گرفت.1398/7/14

صبـح بـه     7:30ساعت 98آذرماه 23نشست اعضاي انجمن مدیران صنایع شعبه اصفهان روز شنبه 
و 1400و   1399صرف صبحانه در محل دفتر انجمن با موضوع بررسی بودجه کشور در سـال        

تبعات آن در اقتصاد و صنعت کشور با تحلیل جناب آقاي دکتر صامتی برگزار گردید. در این جلسه  
نظرات اعضا هم بیان گردید.

*****

هاي تسهیل و رفع موانع تولید سراسر کشوراستانداران و روساي محترم کارگروه
به منظور پیشگیري از بروز اختالل در روند تولید و اشتغال واحدهاي صنعتی با انجام اقدامات اجرایی 

الخروجی، عدم ارائـه    بانک ها و موسسات مالی و اعتباري از قبیل انسداد حساب هاي بانکی، ممنوع
دسته چک و سایر خدمات بانکی و ... علیه واحدهاي تولیدي داراي وثائق کافی، خواهشمنـد اسـت     

الذکر رعایت شود. براي  ترتیبی اتخاذ فرمایید تا در مصوبات کارگروه هاي استانی، مفاد بخشنامه فوق
نمایید.مراجعه www.amsiran.comها به آدرس اینترنتی انجمن مطالعه بخشنامه

جلوگیري از اقدامات اجرایی علیه واحدهاي تولیدي داراي وثائق کافی

است قرار گیرد. در پایان هدایاي مختلفی از قبیل         
یادبود، نقاشی پرتره و... تقدیم ایشان         لوح
شد.

تشکل بزرگ  4همچنین لوح تقدیري از سوي        
صنعتی که آقاي مهندس خلیلی در ایجاد و اداره         

ها نقش سازنده و مؤثري داشتند از جمله:           آن
انجمن مدیران صنایع، کنفدراسیون صنعت،         
انجمن صنایع گازسوز و انجمن صنایع لوازم          
خانگی توسط آقایان: محمدرضا جابرانصاري و       

محمدرضا ستوده تقدیم ایشان شد.

تجلیل از پدر صنعت بخش خصوصی 
1ادامه از صفحه 
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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

سال چهلم

ایوب امیرشعربافی
مدیرعامل و عضو شرکت 
فوالد آساب تجارت تبریز
(شعبه آذربایجان شرقی)

مهندس آیدین رحیمی نامی
مدیرعامل شرکت

افسا تجارت نامداران
(شعبه آذربایجان شرقی)

دکتر هومان اردکانیان
مدیر کارخانه شرکت

سراج نور توس
(شعبه خراسان رضوي)

دکتر محمد فاصله جهرمی
مدیره  رئیس هیات مدیرعامل ونایب

توسعه مکمل زیست فناور آریاناشرکت
(شعبه خراسان رضوي)

مهندس بهداد معاون
عضو هیات مدیره شرکت 

مهندسی نواختران
(شعبه خراسان رضوي)

مهندس بهروز معاون
مدیرعامل شرکت
مهندسی نواختران

(شعبه خراسان رضوي)

مژده قنبري
عضو هیات مدیره شرکت صنایع 

بندي آریا کارتن فردوسبسته
(شعبه خراسان رضوي)

مهندس محمدرضا باقرزاده
مدیرعامل و نایب رییس هیات 

مدیره شرکت گلریس
(شعبه گیالن)
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اي نامهآذر ماه سال جاري تفاهم    26شنبه  روز سه 
موسسه «و  »انجمن مدیران صنایع  «به امضاي   

رسید که به   »هاي فکري و فناوري پلکان    دارایی
توانند با  هاي عضو انجمن می   موجب آن شرکت  

نامه انجمن از خدمات تخصصی در حوزه       معرفی
المللی به  مالکیت فکري در عرصه ملی و بین        

ویژه خدمات ثبت برند و اختراع با تخفیف ویژه         
مند شوند و در خصوص بهترین روش           بهره

هاي معنوي شرکت   حفاظت و صیانت از دارایی    
خود مشاوره دریافت نمایند.

مندان براي کسب اطالعات بیشتر و           عالقه
توانند به سایت این    آشنایی با خدمات پلکان می    

www.pellekan.comموسسه به آدرس     
مراجعه نمایند.

همکاري مشترك  انجمن مدیران 
هاي فکري صنایع  با مؤسسه دارایی

و فناوري پلکان

اي نامهشهریور ماه سال جاري تفاهم11روز دوشنبه 
به امضاي انجمن مدیران صنایع و شرکت کارگزاري 
اقتصاد بیدار رسید که به موجب آن این کارگـزاري  

هاي عضو انجمن براي سازي شرکتها و آماده زمینه
نماید و با بـرگـزاري   پذیرش در بورس را فراهم می

هاي عضو انجمن هاي آموزشی، مدیران شرکتدوره
را با قوانین و مقررات بازار سرمایه آشنا نمـوده و    
آنان را جهت پذیرش در بورس و اسـتـفـاده از          

-هاي بازار سرمایه راهنمایی و هدایت مـی   پتانسیل
نماید.
مندان براي کسب اطالعات و آشـنـایـی بـا       عالقه

خدمات شرکت کارگزاري اقتصاد بیدار به سـایـت   
hشرکت به آدرس  ps://kcs.irbroker.com

مراجعه نمایند.

همکاري مشترك
انجمن مدیران صنایع 
و شرکت دژپاد

همکاري 
مشترك 

انجمن مدیران صنایع با شرکت 
سبدگردان آسمان 

سبـدگـردان   «و شرکت »انجمن مدیران صنایع«
هاي عضو انجمن تفاهم نمودند تا شرکت»آسمان

مـنـد   از خدمات این شرکت با تخفیف ویژه بهـره 
شوند.

-شرکت سبدگردان آسمان بر اساس نیاز شـرکـت  
گـذاري  هاي سـرمـایـه   هاي عضو انجمن، فرصت

غیرمستقیم را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و به 
نماید.  همچنـیـن    شرکت متقاضی ارائه پیشنهاد می

هاي عضو به ویژه مدیران مالی را با مدیران شرکت
گذاري غیرمستقیـم  نحوه مدیریت دارایی و سرمایه

نماید. در بازار سرمایه آشنا می
مندان براي کسب اطالعات بیشتر به سـایـت   عالقه

شرکت به آدرس:
h p://www.asemanpmc.com  مراجعـه

نمایند.

در آبان ماه سال جـاري انـجـمـن       
هاي مدیران صنایع با یکی از شرکت

عضو قدیمی انجمن که با تشکل خود همراه بوده 
و انجمن را همواره حمایت نموده است یـعـنـی    

اي امضا نموده است تا بر شرکت دژپاد تفاهم نامه
اي مـوجـود     مندي از پتانسیـل اساس آن در بهره

همکاري دوجانبه نمایند.
بر اساس یکی از بندهاي این تفاهم نـامـه ارائـه      
محصوالت و خدمات شرکت دژپاد بـه دیـگـر      

اعضاي انجمن با تخفیف ویژه همراه است.
مندان براي کسب اطالعات بیشتر و آشنایـی  عالقه

توانند بـه سـایـت        با خدمات شرکت دژپاد می
اینترنتی آن به آدرس:

h ps://dozhpad.com.مراجعه نمایند

همکاري مشترك
انجمن مدیران صنایع  با شرکت 

کارگزاري اقتصاد بیدار
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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

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 زمستان برنامه سمینارها و گردهمایی

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: 

قابل توجه  اعضاي محترم
انجمن مدیران صنایع

»واگذاري انبار«
رساند انجمن داراي یک باب انباري        به اطالع می  
مترمربع و دو باب انباري هر کدام        65به مساحت   
مترمربع  واقع در طبقه زیرزمین       14به مساحت   

هاي عضو   باشد که شرکت    ساختمان خود می    
.توانند از آن استفاده نمایندانجمن می

اعضاي انجمن مدیران صنابع دربرگزیدگان 
»صادراتبیست و سومین سالروز ملی «

در بیست و سومین سالروز ملی صادرات که روز          
در سالن اجالس سران     1398/9/12دوشنبه مورخ 

هشت برگزار شد، پس از سخنرانی میهمانان از         
صادرکننده ممتاز توسط معاون اول رییس             

ها اهدا  جمهوري تقدیر شد و تندیس بلورین به آن       
صادرکننده نمونه ملی نیز    36گردید. همچنین از    

شرکت6تقدیر و تندیس زرین به آنان اهدا و            
بنیان، شایسته تقدیر شناخته شدند که نام          دانش

اعضاي انجمن مدیران صنایع نیز در میان این            
شود.ها دیده میشرکت

اسامی صادرکنندگان ممتاز عضو انجمن مدیران        
:به شرح زیر استصنایع 

شرکت صنعتی داداش برادر
مجتمع صنایع الستیک یزد 

شرکت پاکنام 
شرکت برفاب  

هاي صادرکنندگان نمونه ملی     اسامی شرکت 
:به شرح زیر استعضو انجمن مدیران صنایع 
شرکت اترك شیمی شرق  

شرکت صنایع هفت الماس 
شرکت پارس تابلو 

کت افالك الکتریک خراسان  شر
شیمیایی بهداش  

گروه صنایع کاغذ پارس 
گري تراکتورسازي ایران شرکت ریخته

شرکت تولیدي مهر اصل 
بنیان شایسته تقدیر عضو انجمن     دانششرکت

:مدیران صنایع
شرکت عالی فرد  

هاي عضو انجمن و با آرزوي      تبریک به شرکت  
ایران سربلند.

رتبه بندي اعضاي
داوطلب انجمن مدیران صنایع

اي با دکتر عربی     انجمن مدیران صنایع طی جلسه     
مدیر عامل شرکت اعتبارسنجی پارس کیان در          
آخرین جلسه هیات مدیره انجمن، موضوع بازار         

نظر قرار داد و به      سرمایه را مورد بحث و تبادل       
بندي در فرآیندهاي اخذ تسهیالت     دلیل اهمیت رتبه  

ها، صدور اوراق تامین مالی در بازار           از بانک 
سرمایه، تسهیل مجوزهاي صادرات و واردات،         
اعضاي هیات مدیره از طرح موضوع استقبال            

-کردند و مقرر شد موضوعات مشترك طی تفاهم        
اي پیگیري شود.نامه

جویاي کار
الملل. خانم، با تحصیالت کارشناسی ارشد حقوق بین

: مسوول امور دفتري مؤسسـه حـقـوقـی و          سوابق کاري
هـاي  مؤسسه فرهنگی هنري نامه«کارشناس روابط عمومی 

بـه  مـنـدان  آماده همکاري است. عـالقـه   »سرزمین نوروز
بگیرند.   تماس96486080912توانندبا شماره میهمکاري

قابل توجه 
اعضاي محترم تهران

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

کارت عضویت جدید به انجمن اقدام         
فرمایید.


