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برگزاري دو سمینار خوب و مفید 
در زمینه حل مشکالت اجرایی 

هاي مستقیم و قانون مالیات
آشنایی با حقوق ثبت برند ملی و 

المللی در انجمنمعاهدات بین
3و 1صفحه 

انتقال وجه بیش از 
یک میلیارد تومان بدون 

ارایه اسناد مثبته
ها ممنوع شدبه شعب بانک

4صفحه 

مـابـیـن    نامه فـی   در پی انعقاد تفاهم
انجمن و مؤسسه فرهنگی، هنـري و    

»نامه هاي سرزمین نوروز«انتشاراتی 
اي هاي نامهجلد سوم مجموعه کتاب

به کارآفرینان، صنعتگران و به فرزندم
تولیدکنندگان و مدیران عضو انجمـن  
اختصاص یافت که از ابتـداي سـال     

اثـر آن    50آوري مطالب جمع1398
زمین از مفاخر و مشاهیر دیار ایراندر قالب سروده، مصاحبه و نامه خطاب به فرزندان و جوانان کهن

ذکر شده، گردآوري گردید که در اسفند ماه سال جاري آماده توزیع خواهد شد.
الزم به ذکر است رونمایی از کتاب در سال آتی همزمان با برگزاري مجمع عمومی انجمن صـورت  

خواهد گرفت.
چاپ دوم این مجموعه را براي اعضاي خود تهیـه  1399انجمن مدیران صنایع در نظر دارد در سال 

و منتشر نماید که از بزرگان و پیشکسوتان تولید و کارآفرینی و صنعت براي حضـور در کـتـاب        
نماید.مذکور دعوت می

هاي کارشناسی تهیه شده در گزارش
بخش پژوهش انجمن

تـحـت   166گزارش کارشناسی شماره   -
1399نگاهی به الیحه  بودجه سال   عنوان:  

به همراه مصوبات کمیسیون و نکات مهم آن 
تلفیق بودجه (ویرایش سوم)

تـحـت   167گزارش کارشناسی شماره   -
هاي سازمان امـور  مجموعه بخشنامهعنوان:  

.1398مالیاتی در سال 

تـحـت   168گزارش کارشناسی شماره   -
-نگاهی به وضعیت برخی شاخـص عنوان:  

و جایگاه هاي اخیر هاي اقتصادایران در سال
، 1397هـاي    بخش صنعت در بودجه سـال 

.1399و الیحه 1398

:از مجموعه نگاه منتشر شده انجمن
جزییات طرح جدید تسهیالت در گـردش    

در قالب گواهی اعتبار مولد (گام) .

هاي کارشناسی شود کلیه گزارشیادآور می
در پایگاه اینترنتی انـجـمـن بـه آدرس           

www.amsiran.com     قــرار دارد و
بـرداري  توانند از آن بهرهاعضاي محترم می

نمایند.

بحث و بررسی پیرامون راهکارهاي حل       «سمینار  1398/11/27روز یکشنبه مورخ    14در ساعت   
در محل انجمن و با حضور جمعی از مدیران مالی و             »هاي مستقیم مشکالت اجرایی قانون مالیات   

غالمعلی طالبی رییس مرکز عالی      هاي عضو انجمن برگزار شد و جناب آقاي           حسابداري شرکت 
-در خصوص بخش  اي وزارت امور اقتصاد و دارایی       دادخواهی مالیاتی و تشخیص صالحیت حرفه     

ها که به دالیل مختلف از جمله عدم شفافیت مدارك ارائه شده و یا عدم                   هایی از قانون مالیات   
-اي را بیان نمودند و به سوال      نماید، نکات ارزنده آگاهی کامل مؤدي و ممیز مالیاتی ایجاد مشکل می

نامه دوره  کنندگان در سمینار گواهی   هاي مدیران حاضر در جلسه پاسخ دادند. در پایان نیز به شرکت           
آموزشی اعطا شد.

سمینار
بحث و بررسی پیرامون راهکارهاي حل مشکالت اجرایی قانون«

برگزار شد»هاي مستقیممالیات

مجموعه کتاب
»اي به فرزندمنامه«

ویژه مدیران و 
کارآفرینان عضو انجمن 

چاپ شد
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انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي
برگزاري هجدهمین و نوزدهمین و بیسـتـمـیـن     -

جلسه گروه کاري تامین مالی، بانکی و تسهـیـالت   
ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در تاریـخ  

بـا حضـور     98آذر ماه 12آبان و 28و 21هاي 
پـرونـده   21نمایندگان مربوطه که در این جلسات 

مصوبه صادر شد.47بررسی و 
مدیریـت دانـش در       «برگزاري دوره آموزشی -

نفـر  17ساعت با حضور 12به مدت »هاسازمان
از کارشناسان واحدهاي صنعتی.

بـه  »اکسل کاربردي«برگزاري دور آموزشی -
نفر از کارشنـاسـان   16ساعت با حضور 15مدت 

واحدهاي صنعتی. 
-مشارکت دبیر اجرایی انجمن در جلسات و مراسم

هاي زیر:
دیدار با آقاي مهندس شموشکی مـدیـرعـامـل     -

شرکت همکاران سیستم خراسان به منظور بررسـی  
هاي طرفین براي اعضا.پتانسیل

وگـوي  امین جلسه دبیرخانه شوراي گـفـت    سی-
دولت و بخش خصوصی استان. 

هشتمین و نهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفـع    
موانع تولید

جلسه کارگروه تامین اجتماعی-
مشارکت، همکاري و بـرگـزاري جـلـسـات          

هاي کارشناسی انجمن به شرح زیر:کارگروه
کارگروه ارتقا سالمت کار-
کارگروه آب و محیط زیست-
سازي مصرف انرژيکارگروه برق و بهینه-
کارگروه آموزش-
الملل و توسعه صادراتکارگروه امور بین-
کارگروه مالی و مالیاتی-

انجمن مدیران صنایع دفتر نیشابور
اندیشی هیات نمـایـنـدگـان اتـاق        جلسه هم-

خراسان رضوي با هیات اجرایی اتاق نیشـابـور،   
نمایندگان فرمانداري، انجمن مدیران صنایـع و     

اعضاي واحدهاي صنعتی.
جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید -

که در این جلسه با واحدهاي شرکت تاکمـکـو،   
درکا در تاریخ جهان الکتریک، گل شکر و معدنی

مورد بررسی قرار گرفت. 1398/9/24

محل فعالیتجنیسیتتحصیالتعوان شغلیکد شغلی
کارشناس حسابداري صنعتی، 102

خرید و انبار و فروش
تهرانآقالیسانس / فوق لیسانس

جاده مخصوص14کیلومتر 

هاي هاي معتبر در رشتهفوق دیپلم یا لیسانس از دانشگاهکارشناس فروش122
مدیریت بازرگانی / بازاریابی / مهندسی صنایع

تهرانآقا
جاده مخصوص14کیلومتر 

هاي هاي معتبر در رشتهلیسانس از دانشگاهلیسانس یا فوقمدیر بازرگانی / مدیر فروش125
MBAمدیریت بازرگانی / بازاریابی /

تهرانآقا
جاده مخصوص14کیلومتر 

هاي معتبر در رشته مهندسی صنایع /لیسانس از دانشگاهکارشناس خرید104
بازرگانی و یا مشابه آن 

تهرانآقا
جاده مخصوص14کیلومتر 

هاي معتبر در رشته مکاترونیک / دیپلم از دانشگاهفوقتکنسین مکانیک202
مکانیک صنعتی

شهرك صنعتی پرندآقا

هاي معتبر در رشته مهندسی برق ودیپلم از دانشگاهفوقتکنسین برق201
هاي مرتبطرشته

شهرك صنعتی پرندآقا

هاي انسانی جذب منابع و سرمایه
بندي انبار به منظور جذب منابع انسانی خود در استـان  سال سابقه در تولید قفسه60هاي فعال عضو انجمن مدیران صنایع  با شرکت دژپاد یکی از شرکت

نماید.تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاري می

جلسه
هیات مدیره 

1398بهمن ماه 7روز دوشنبه 
در این جلسه که با حضور کارشـنـاسـان    

آثار راه اندازي عملیات بـازار  «برگزار شد 
ارز در اقتصاد کالن و وضعیت بازار پول و   

مورد بررسی قرار گرفت.»تورم
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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

سال چهلم

بهرام خانی
مدیره  مدیرعامل و رییس هیات 

شرکت آهن سجاد مهر سپاهان
(شعبه اصفهان)
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مهندس علی صمیمی
رییس هیات مدیره شرکت

گستر خط روشنداده 
(شعبه اصفهان)

عشريمحمد اثنی
مدیرعامل شرکت

بهسو صنعت
(شعبه خراسان رضوي)

رضا امان آبادي
سرپرست شعب 

بیمه رازي در خراسان رضوي
(شعبه خراسان رضوي)

نامه انجمن مدیران صنایعتفاهم
و انجمن دارندگان نشان استاندارد 

براي برگزاري
هاي آموزشی مشترك دوره

با توجه به این که گردش چرخ صنعت و ادامه            
تولید در شرایط دشوار کنونی نیازمند حمایت،         

-همدلی و همکاري صاحبان صنایع، عرضه         
-ها و نهادها و سازمان     کنندگان خدمات، تشکل  

هاي دولتی است. انجمن مدیران صنایع و انجمن        
دارندگان نشان استاندارد ایران در نظر دارند به          

هاي مدیران در    منظور تبادل تجارب و آموخته      
جهت کاستن از مشکالت فراروي تولید و            

هاي آموزشی برگزار نمایند.تجارت، مشترکاً دوره
هاي خالقانـه  ایده«در اولین گام سمینار آموزشی 

هاي پیش روي رفت از چالشو راهکارهاي برون
را براي اردیبهشت ماه سال »واردات و صادرات

اند که اطالعیه آن متعاقباً ریزي نمودهبرنامه1399
براي اعضاي محترم هر دو تشکل ارسال خواهـد  

بهمن ماه  20صبح روز یکشنبه     9در ساعت   شد.
سمینار مذکور با حضور جمعی از          1398

هاي مختلف عضو   مدیران و نمایندگان شرکت    
در سالن اجتماعات واقع در طبقه چهارم            

ساختمان انجمن مدیران صنایع برگزار شد.
هاي فکري و   این سمینار توسط مؤسسه دارایی     

فناوري پلکان که به تازگی با انجمن مدیران           
صنایع تفاهم نموده است برگزار شد تا نسبت به         

هاي ثبت برند و مالکیت معنوي و فکري شرکت       

نامه انجمن با تخفیف ویژه اقدام      عضو با معرفی  
نماید، سپس مالکیت معنوي و چگونگی ثبت         

هاي صنعتی  برند، ثبت اختراعات و ثبت طرح      
مطالبی ارائه شد و سازمان جهانی مالکیت           

معرفی گردید و سپس در        (WIPO)فکري  
هاي ثبت برند و دالیل ثبت         خصوص روش 

عالمت تجاري و موارد رد آن گفته شد و در            
ادامه مطرح شد مدت دوره حمایتی براي ثبت         

العمر سال است که مادام    10عالمت تجاري    

آشنایی با حقوق مالکیت فکري، ثبت برند ملی «سمینار 
برگزار شد »المللیالمللی و معاهدات بینو بین

قابل تمدید خواهد بود، براي ثبت اختراع و ثبت         
20هاي صنعتی دوره حمایتی به ترتیب          طرح

سال است.5سال و 
وجو و آگاهی   در پایان یادآوري شد براي جست     
توان از  اند می از عالئمی که ثبت جهانی شده       

سایت وایپو به نشانی:
www.wipo.int/directory/en  استفاده-

نمود. ضمناً سمینارهاي بعدي در این زمینه به           
صورت تخصصی و در خصوص هر یک از            

مطالب گفته شده خواهد بود.

سمینار  
راهکارهاي «

مطمئن 
گذاري سرمایه

»در بورس

استاد مدعو:  دکتر محسن مطمئن
1398اسفند ماه 6زمان: 

و »آسمانسبدگردان«نامه با شرکتپیرو تفاهم
هاي عضو  به منظور ارتقا دانش مدیران شرکت     

-انجمن در زمینه مدیریت دارایی و سرمایه        
گذاري غیرمستقیم در بازار سرمایه، سمینار         

راهکارهاي مطمئن سرمایه گذاري در           «
1398اسفند ماه   6شنبه  روز سه براي  »بورس
ریزي شده است.برنامه
حداکثر تا روز یکشنبه     توانند  مندان می عالقه

و 88304070هاي  با شماره تلفن  1398/12/4
روابط عمومی انجمن تماس گرفته     88825385

نام نمایند. ضمناً براي کسب اطالعات       و ثبت 
سایت انجمن  به نشانی          بیشتر به وب    

www.amsiran.com.مراجعه فرمایید
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روز برگزاري ساعت برگزاريسخنرانشرح برنامهعنوان

کارگاه تخصصی 
روزهنیم

آشنیایی با حقوق مالکیت فکري ثبت برند 
المللی المللی و معاهدات بینملی و بین

جناب آقاي مهندس محمدعلی میرزا بابایی
هاي فکري و فناوري مدیرعامل موسسه دارایی

پلکان، وکیل و مشاور مالکیت فکري 
شرکت بزرگ ایرانی و خارجی100بیش از 

برگزار شد

سمینار
روزهنیم

بحث و بررسی پیرامون
راهکارهاي حل مشکالت اجرایی قانون

هاي مستقیممالیات

جناب آقاي غالمعلی طالبی رستمی رییس مرکز 
عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صالحیت 

اي وزارت امور اقتصاد و داراییحرفه

سمینار 
روزهنیم

مشکالت واحدهاي صنعتی در اجراي 
بررسی دفاتر قانونی توسط سازمان 
حسابرسی سازمان تامین اجتماعی

جناب آقاي محمد محمدي مشاور عالی
14-16معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی

چهارشنبه
بهمن30

گذاريراهکارهاي مطمئن سرمایهکارگاه آموزشی
در بورس

جناب آقاي دکتر محسن مطمئن
14-17کارشناس بازار سرمایه

شنبهسه
اسفند6

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

برگزار شد

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: 

انتشارماهنامه کارآفرین 
ویژه نوروز

انجمن مدیران صنایع در نظر دارد ماهنامه            
کارآفرین را به صورت ویژه در پایان سال            

به چاپ برساند.1398
از اعضاي محترم تقاضا دارد براي درج آگهی          

هاي شرکت خود با روابط     محصوالت و فعالیت  
تماس 88304070عمومی انجمن با شماره        

بگیرند.

هاي انجمن مدیران صنایع طبق روال سال         
-گذشته به منظور معرفی هر چه بیشتر شرکت       

هاي عضو و تهیه یک هدیه نوروزي اقدام به           
با مشخصات زیر   1399چاپ سررسیدنامه سال    

نموده و در اختیار اعضاي محترم قرار داده           
است:

سررسید رقعی با جلد گالینگور مرغوب،           
دوخت، صفحات تحریر دو رنگ و        صحافی ته 

گالسه چهار رنگ .

1399سررسیدنامه سال 
انجمن مدیران صنایع
اي به کلیه کل بانک مرکزي طی بخشنامهرئیس-تهیه، چاپ و توزیع شد

ها تاکید کرد در کلیه انتقاالت وجوه باالتـر  بانک
میلیارد ریال درون بانکی و بین بـانـکـی      10از 

(ساتنا) روساي شعب موظف هستند انتقال وجـه    
را منوط به ارایه اسناد مثبته دال بـر هـرگـونـه       
معامله، قرارداد و یا علت انتقال پول بنماینـد و    
یک کپی از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجـه را    

.در پرونده تراکنش مذکور نگهداري نمایند
در این بخشنامـه آمـده اسـت بـازرسـان            -

کل نظارت و اداره مبارزه با پولشویی به مدیریت
اي و موردي نسبت به بررسی نحوه صورت نمونه

هـا اقـدام     رعایت این بخشنامه در شعب بانک

انتقال وجه بیش از یک میلیارد تومان بدون ارائه اسناد مثبته به شعب 
ها ممنوع شدبانک

خواهند کرد و مسئولیت عدم رعایت بخشنامه بـا  
مدیره بانک یـا مـوسـسـه         رئیس شعبه و هیئت 

ربط خواهـد  اعتباري غیربانکی و سایر مدیران ذي
.بود

شود ماه گذشته نیز بانک مـرکـزي   یادآوري می-
اي انتقال غیرحضوري درون بانکی و طی بخشنامه

بین بانکی (ساتنا) بیش از یک میلیارد ریـال را        
.ممنوع اعالم کرده بود

براي دریافت متن بخشنامه به سایت بانک مرکزي 
مراجعه نمایید.


