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

سال چهلم

www.amsiran.com

خداوند متعال را سپاسگزارم که سال و مجـالـی   
دیگر را براي زیستن در این جهان و در ایـن      
پهنه زیبا ، ایران عزیز فرصت داد . فرصتی کـه     
شایسته است در مسیر کاهش درد و رنج و آالم 
بشري و ایجاد خوشبختی و سعـادت و رفـاه       

ها از آن بهره برد. آرزویی که البـتـه بـه       انسان
سادگی و یکباره به دست نمی آید.

چرا که تغییر و تحول در طبیعـت و جـوامـع        
انسانی امري بطئی و تدریجی است  و از پـس    

شود. اما ایـن   هاي زمانی طوالنی حادث میدوره
به معناي سکون نیست و در پـس  آرامـش         
ظاهري ، جنب و جوشی وسیع و عمیق در جان 

نـقـاط   «جهان جاري است و هر از چندگاهـی 
را در روند حرکتی طبیعت و جـامـعـه    »عطفی

شاهدیم.  
به گمانم ما به عنوان نوع انسان و همچنین  بـه    
عنوان شهروند جهانی و نیز در مقـام انسـانـی      

،  اکنون در آستانه نقاط عطف مهمی قرار ایرانی
هـا را    ایم که الزم است این مـوقـعـیـت    گرفته

بشناسیم و در آستانه سال جدید تمامی توان و   
امکانات فکري و مادي و معنوي خود را جهـت  

مواجهه خالقانه با این وضعیت مهیا نماییم. 
و  اسـت    تحول در طبیعـت    نقطه عطف اول،  

پدیده گرمایش زمین که آثـار خـود را در           
ها و دریاها و آب شـدن    باالآمدن آب اقیانوس

هاي قطبی و خطر به زیر آب رفتن مـنـاطـق    یخ
ها و...   سوزي جنگلها و آتشوسیعی از خشکی

هـاي  نشان داده و جهانیان را در قالب پـیـمـان   
کنفرانس تغییر اقلیـم   «ها  ترین آنجهانی و مهم

جویی واداشته است.به چاره»پاریس
، و به عنوان شهروند جـهـانـی   نقطه عطف دوم 

آوري است که در عرصـه  تحول عمیق و سرسام
تکنولوژي در حال وقوع است و دهکده جهانـی  

تـر  تر و همـسـان  امروز را بیش از پیش یکدست
کرده است.از انقالب چهارم صنعتی و هـوش       
مصنوعی تا تحوالت علم ژنتیک و... بـه قـول        

بشر بـا    «:  ، متفکر برجسته»یوال نوح هراري«
ي روسـت؛ هـمـه     سابقه روبـه   هایی بیانقالب
هاي قدیمی ما در حال فروپاشی هستند و داستان

شان هیچ داستان جدیدي تاکنون براي جایگزینی
.»پدید نیامده است

که بیش از آن دو  دیـگـر    نقطه عطف سوم اما  
به امروز روز ما و در موقعیت یک انسان ایرانـی  
مرتبط است، تحوالت نسلی و جمعیتـی و در      
کنار آن تغییرات وسیع و عمیق الگوهاي زندگی 

،  سیاسی  و   هاي اقتصاديو نیازها و ضرورت
اجتماعی  است که بخشی از  آن نـاشـی از         
تغییرات جهانی و انقالبات تکـنـولـوژیـک و       
بازارهاي گره خوره جهانی و  سهم مهم دیگري 

،  برآمده از تحوالت درونی جامعه ایرانـی  از آن
ها و مطالبـات  در طی چهار دهه اخیر و خواست

-کمتر مورد توجه واقع شده در طی این سـال   
هاست.  

، انسـان  در این موضوع خاص و موقعیت ویژه 
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ها کم کنید       بکوشید تا رنج
غم کنیددل غمگنان شاد و بی

؛  از     هاي بزرگی مواجه اسـت   ایرانی با چالش
هـاي  هاي کمبود منابع آبی و فـرسـایـش     چالش

محیط زیستی تا عدم تکافوي درآمدهاي  نفتی به 
هـاي   کننـده هـزیـنـه      عنوان منبع  اصلی تامین

جمعیت هشتاد و چند میلیونی و چالش ارتباط و 
تعامل موثر با جهان و حقـوق شـهـرونـدي و         

نارسایی دستگاه بورکراتیک و...
توان در این واپسین  روزهاي سـال  آنچه اما می

و آغاز سال نو و به تاسی از نظام  طبیعت و   98
یافته  و گـذشـتـه        هاي  جوامع  توسعهموفقیت

،  پرافتخار این مرز و بوم بیان داشت آن است کـه 
ها ،  هر چند انسان بر تمام این مشکالت و چالش

بزرگ و عظیم پیروز خواهد شد و تداوم خواهـد  
را باور داشـتـه   »خود«، مشروط بر آنکه یافت

باشد و به جاي نومیدي و یاس و سرخوردگی و   
انفعال،  آستین همت باال زده و دست به زانـوي    

خیزد . برخیزد و با اتکا به نیـروي   خود گیرد و بر
تـر و در      عشق و خرد،  جهانی زیباتر و انسانی

همزیستی با طبیعت بسازد . چرا که  سـخـت        
برد و اعـتـال     معتقدم، آنچه انسان را به پیش می

»ستیز«است و نه »خرد«و »عشق«بخشد می
.»تعصب«و 

براي ما ایرانیان اما تالشی مضاعف الزم است تا 
مان غـلـبـه    هاي پیش رويبر مشکالت و چالش

کنیم و همچون همیشه تاریخ این سـرزمـیـن ،      
که ایـن مـهـم      ها را به شدن تبدیل کنیم نشدنی

جز بر مبناي عشق بـه آزادي و      شود محقق نمی
تامین منافع فـردي در      خیر عمومی و از طریق

پرتو منافع ملی و از مسیر تالش آگاهانه  و خـرد  
جمعی .

ها همه کینه بیرون کنیدز دل
به مهر اندر این کشور افسون کنید

تان پاینده نوروزتان مبارك ، سعادت
و مهرتان پایدار     

محسن خلیلی 
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نیرویی از جنس امید

محمدرضا ستوده
دبیرکل انجمن مدیران صنایع

بدون چون و چرا باید قبول کرد صنعتگران ارجمند     
و اعضاي محترم انجمن مدیران صنایع روزهاي          

-خوبی را تجربه نکرده و براي سال بعد نیز با ابهام      
رو هستند. در این روزهایی که      هاي گوناگون روبه  

ریزي و تدبیر کرد کدام     باید براي سال آینده برنامه    
نیرو است که اصالت دارد و باید آن را چسبید و             

گویم رها نکرد؟ هنوز و با ضریب اطمینان باال می         
این نیرویی که باید آن را رها نکرد نیروي برخاسته          

انداز روشن از فرداست. این     از امید و دیدن چشم    
دانم که براي توصیه به امیدواري باید        را نیک می  

دانم که این   هاي آن را نیز یادآور شوم و می        الزام
ها آنقدر اهمیت دارند که ممکن است کشتی         الزام

امید را در اقیانوس خروشان به لرزه درآورد. اما           
گونه از آینده   این را باید بدانیم که ناامیدي افراط       

کند و بر ابعاد بدشانسی و       نیز دردي را دوا نمی     
افزاید. امیدوار بودن در بدترین       ها می انگیزگیبی

سو اي هرچند کم  شرایط و روشن نگه داشتن شعله     
از جنس امید چیزي است که این روزها به کارمان          

-دانند آنچه می  آید. صنعتگران ارجمند نیک می    می
برنده در بدترین وضعیت بسازد     تواند نیرویی پیش  

دهد و  این است بدانیم به هر حال دگرگونی رخ می     
این موقعیت فعلی به سمت و سویی فراتر از              
تصورها پیش خواهد رفت. با این دیدگاه است که         
باید نیرویی از جنس امید در دل و جان آماده              

ها و  و خم سازیم و دست در دست هم از پیچ          
اندازها عبور کنیم. دست روي دست گذاشتن       دست

و راه رفتن روي ریل ناامیدي کار را به لحاظ              
-تر می روحی و روانی و نیز به لحاظ مادي پیچیده        

هاي کند. تجربه جامعه  ها را کورتر می    کند و گره  
دهد رخدادهایی  انسانی از جمله ایران نشان می       

ها در روزهاي ابهام    پنهان مانده در ذهن و اندیشه      
آیند . به یکدیگر اطمینان کنیم و از          به کمک می  

نیروي همگرایی براي پیش بردن کارها استفاده          
هاي یکدیگر و   کنیم و بدانیم که اعتماد به توانایی       

ترویچ دوستی بیشتر و توزیع منسجم اطالعات و          
ها در این روزها یک واقعیت مهم است که          تحلیل

نباید آن را به سادگی کنار گذاشت.
دبیرخانه انجمن مدیران صنایع با همین اندیشه           

هاي سال بعد را تنظیم کرده است و از همه           برنامه
اعضاي محترم درخواست دارد پیشنهادهاي خود را       
براي بهتر شدن شرایط فعالیت در اختیار دبیرخانه         
قرار دهند. به امید روزهاي بهتر و به امید فرداي            
درخشان براي ایران و پایداري و نیرومندي بیشتر          

انجمن مدیران صنایع.

انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي
برگزاري جلسه هیات رییسه انجمن مدیران در         

با موضوع هاي ذیل:1398/11/2تاریخ 
هاي دبیرخانهگزارش فعالیت

هاي مشترك با    ریزي جهت همکاري   برنامه
خانه صمت استان با توجه به تغییر دبیرکل خانه          

در استان.
نظر در خصوص اختیارات واگذار شده       تبادل

به خانه صمت استان.
اتاق ایران  1398/10/22گزارش جلسه مورخ    

با دیوان عدالت در خصوص نحوه محاسبه            
بازخرید پرسنل.

هفتمین ووششمین و بیست    برگزاري بیست  -
جلسه کارگروه تامین مالی، بانکی و تسهیالت         
ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در             

با حضور نمایندگان   1398/11/8و  1هاي  تاریخ
22پرونده بررسی و    22مربوطه که در این جلسه    

مصوبه صادر شد.

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

مهندس مظفر حاجیان
مدیرعامل شرکت

آهن و فوالد اصفهان
(شعبه اصفهان)

مصطفی قصاب عبدالهی
هايمدیرعامل شرکت فرآورده

گوشتی بشارت کهن تبریز
(شعبه آذربایجان شرقی)

سازدمشقیحسن قلمدانمهندس
مدیرعامل شرکت

کابل صائب
(شعبه آذربایجان شرقی)

مهندس بهاره زوار
مدیر مجموعه 

چاپ زوار
(شعبه خراسان رضوي)

مهندس مصطفی اسفندیاري
مدیرعامل و رییس هیات مدیره 

گروه متالورژي پودر آریاشرکت
(شعبه خراسان رضوي)

زادهالعابدیندکتر محمدحسین زین
مدیرعامل و عضو شرکت 

فرش پرشین مشهد
(شعبه خراسان رضوي)

علی اصغر فیاض
مدیرعامل و عضو هیات مدیره 

نوشان خراسانشرکت چشمه
(شعبه خراسان رضوي)

علی خنده رو
مدیرعامل شرکت
شیرآوران مشهد

(شعبه خراسان رضوي)

برگزاري اولین جلسه از دوره جامع آشنایی        -
ساعت 40با معیارهاي ارزیابی برند به مدت         

نفر از کارشناسان     23که در این دوره         
هاي صنعتی مشارکت نمودند.مجموعه

نامه نگارش و   آیین«برگزاري دوره آموزش  -
»مکاتبات اداري

مشارکت دبیر اجرایی انجمن در جلسه          -
ششمین جلسه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی.

انجمن مدیران صنایع دفتر نیشابور
برگزاري کارگاه آموزشی صادرات و         -

واردات در راستاي رونق و رفع موانع تولید.
برگزاري جلسه ستاد تسهیل با حضور          -

مهندس ناصري معاون امور صنایع سازمان و         
رییس اداره آموزش و پژوهش و فناوري            

-اطالعات و انجمن در محل شرکت فضل         
واحد تولیدي مورد   5الکتریک که مشکالت     

بررسی قرار گرفت.


