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صادرکنندگان نمونه
1398سال 

4صفحه 

نحوه دریافت مشوق کمک سود 
تسهیالت بانکی به 
بنگاه هاي صادراتی

3صفحه 

چاپ دوم کتاب 
»اي به فرزندمنامه«

منتشر شد 
4صفحه 

هاي کارشناسیگزارش
تهیه شده  در بخش پژوهش انجمن

تحت 176گزارش کارشناسی شماره        
:عنوان
بررسی مبانی قانونی و چگونگی ثبت         «

ها در اتاق ایران و سایر مراجع و           تشکل
(ویرایش اول)»مسائل پیرامون آن

تحت 177گزارش کارشناسی شماره        
:عنوان
اظهارنظر درباره طرح اصالح قانون اتاق      «

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي          
و الحاقات و     جمهوري اسالمی ایران    

»اصالحات بعدي آن

مجموعه نگاه منتشر شد
نگاهی به اهم مصوبات مرتبط با تسهیل          

1399وکار از ابتداي سال        فضاي کسب 
.1399لغایت آذر ماه 

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.

اتاق مشترك ایران و ایتالـیـا بـا      
انجمن مدیران صـنـایـع ایـران         

نامه مشترکی امضا کردند. در  تفاهم
نامه به توسعه روابط بین این تفاهم

مخـتـلـف     هايدو طرف در حوزه
تاکید شده است. 

اي ایجـاد  ماده9نامه در این تفاهم
چارچوب عملیاتی براي توسـعـه   
روابط آموزشی و اقتصادي بین دو 

هاي هـمـکـاري در      طرف و برقراري شیوه
جهت اجراي اهداف دوجانبه، ایـجـاد و       

هاي صنـعـتـی،    توسعه کیفی و کمی فعالیت
معدنی، کشاورزي و تجاري تاکـیـد شـده      

است. 
همچنین طرفین الزم اسـت در جـهـت        -

بنـیـان،   هاي دانششناسایی و ترغیب فعالیت
نوآورانه و کارآفرینانه کوشش کنند. 

منـظـور   همچنین تاکید شده که طرفین به-

نامه اتاق مشترك ایران و ایتالیاامضاي تفاهم
با  انجمن مدیران صنایع ایران

حل مشکالت اعضا از طریق ارجاع مـوارد  
به مشاوران و وکالي معتمد دو طرف، آنهـا  

را یاري کنند. 

نامه قید شـده دو    همچنین در این تفاهم-
طرف قرارداد، اطالعات تماس و رشـتـه       

منظور ایجـاد یـک     هاي اعضا را بهفعالیت
شبکه متمرکز اطالعاتی در اختیار یکدیگـر  

قرار دهند.

دومین جلسه  1399/10/30روز سه شنبه      
کمیته کار و امور اجتماعی با حضور دبیرکل    
و مدیر اجرایی انجمن و همچنین جناب          

آقاي رسول ایرونتن از       
شرکت بوتان صنعتی و       
مشاور عالی انجمن جناب    
آقاي مرتضی رجبی در       
محل انجمن برگزار شد.      

قانون کار 41موضوع دستور کار جلسه ماده 
در خصوص تعیین حداقل مزد براي            
کارگران در نقاط مختلف کشور و یا صنایع         
مختلف بود که گفته شد براي تعیین حداقل         
مزد باید به مواردي از جمله در دست نبودن         
آمار دقیق و شفاف از فاکتورهاي اثرگذار،         
کامل نبودن دسته بندي صنایع مختلف، در        
دسترس نبودن آمار صحیح از شرایط            
اقتصادي و اجتماعی مردم در مناطق مختلف       
کشور توجه نمود، ضمن آنکه در حال           
حاضر نه تنها سبد خانوار در روستاها و           

شهرستان ها تفاوت چندانی با شهرهاي         
بزرگ ندارد بلکه مسائل دیگري نیز به           
مسائل اقتصادي در جوامع مختلف افزوده       

شده است.
همچنین مطرح شد قانون    
کار موجود براي تمامی     
واحدهاي تولیدي اعم از    
کوچک و بزرگ یکسان     
بوده که معموالً در امور استاندارد قابل          
اجراست و نیز بیان شد به روز کردن             
مقررات جاري در حوزه کار با توجه به           
مسائل اقتصادي، اجتماعی و سیاسی و          
واقعیات روز جامعه از دیگر الزامات در         
بهبود روابط کار است. در جلسه پیشنهاد         
شد که با سازوکار پرسش و پاسخ در زمینه     
مسائل و مشکالت مرتبط با کار و تامین          
اجتماعی بر روي وب سایت انجمن می          
توان آگاهی مدیران واحدهاي عضو انجمن      

را ارتقا داد. 

دومین جلسه کمیته 
کار و تامین اجتماعی

برگزار شد
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اخبار شعب

برگزاري جلسه انتخابات داخلی هیات رییسه در        
و انتخاب آقایان: مهندس رضا     1399/8/21تاریخ  

حمیدي به عنوان رییس هیات رییسه و دکتر            
عشري به عنوان نایب رییس و مهندس       احمد اثنی 

دار ، ضمناً   چالی به عنوان خزانه   فرامرز مرادي نفط
با توجه به فعالیت دور جدید هیات رییسه انجمن         
مجدداً آقاي مهندس امیرمهدي مرادي به عنوان         
دبیر اجرایی انجمن تعیین شدند و تایید شد که           
جلسات هیات رییسه انجمن مدیران صنایع شعبه        
خراسان رضوي کمافی السابق هر دو هفته یک          

بار روزهاي چهارشنبه برگزار شود.
یکمین جلسه گروه کاري تامین مالی،         وسی-

بانکی و تسهیالت ذیل کارگروه تسهیل و رفع           
با حضور  1399/9/25موانع تولید در تاریخ        

هاي پارسیان، صادرات،        نمایندگان بانک   
کشاورزي، گردشگري و ملی و حضور آنالین          
سایر نمایندگان دستگاه هاي ذي ربط برگزار و          

مصوبه صادر شد.8پرونده بررسی و 7تعداد 

هیات رییسه،  1399/9/12پیرو مصوبه مورخ     -
آقاي مهندس بحرینیان در خصوص موضوع          
حمایت از تولید داخل و شناسایی میزان و عمق          
محصوالت ساخت داخل اظهار داشتند که اجراي       
پروژه مذکور بسیار دشوار است، زیرا بسیاري از         
شرکت ها قطعه ساز خودشان واردکننده هستند و        
صرفاً با تغییر بسیار جزیی و یا حتی لیبلینگ و            
بسته بندي، محصوالت را به نام داخل عرضه می         
کنند. ایشان پیشنهاد نمودند به کمک سازمان           
امور مالیاتی میزان ارزش افزوده هر واحد             
تولیدي شناسایی شود زیرا هرچه میزان ارزش          
افزوده یک واحد بیشتر باشد به منزله آن است که          
محصول آن بیشتر عمق داخلی پیدا کرده است و         
شرکت هایی که بیشترین ارزش افزوده را دارند         
و قطعاً بیشتر میزان ساخت داخل را نیز خواهند          

داشت تا به بخش دولتی معرفی نمود.
ونهمین جلسه دبیرخانه شوراي گفت و       بیست-

گوي دولت و بخش خصوصی به منظور ارائه           
گزارش بررسی میزان عملیاتی شدن آخرین           
مصوبه شوراي گفت و گوي دولت و بخش             
خصوصی استان در ارتباط با توافقات محور           
غرب مشهد و بررسی دالیل عدم اجراي              
مصوبات شورا در خصوص صدور پایان کار          
واحدهاي مستقر در محور غرب در تاریخ             

برگزار شد.1399/9/17

آقایان دکتر یزدان بخش و مهندس چمنیان از         -انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي
اعضاي هیات رییسه در بیست و هفتمین            

) 1399/9/25و هشتمین (  ) و بیست  1399/9/18(
جلسه گروه کاري مالیات، گمرك و تامین            
اجتماعی به مسوولیت اتاق بازرگانی مشهد، که        

پرونده در حوزه امور مالیاتی     7در این جلسات    
پرونده در حوزه تامین اجتماعی مطرح و         5و  

مورد بررسی قرار گرفت. 
مشارکت آقایان: دکتر اثنی عشري و مهندس        -

مرادي در جلسه کارگروه مالیاتی اتاق بازرگانی       
مشهد با حضور مدیرکل امور مالیاتی استان و          

.1399/9/19معاونان ایشان در تاریخ 

با 1399/9/18مورخ  99705طی نامه شماره    -
اعضاي انجمن مکاتبه و تاکید شد به موارد زیر          

توجه نمایند:
موارد مقرر در قانون مالیات هاي مستقیم و          -

قانون مالیات بر ارزش افزوده براي مهلت زمانی        
اعتراض به اوراق مالیاتی که آخرین مهلت آن از         

باشد و نیز    1399/11/1تا  1399/9/1تاریخ  
29) ق.م.م و ماده       238احکام اجراي ماده (    

قانون ارزش افزوده براي مدت مذکور که به           
مدت یک ماه و نیم تمدید شد.

بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی         -
مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع            

به شرط   1381/10/22عوارض مصوب      
پرداخت اصل مالیات و عوارض ، از اول آذر          

تمدید شد.1399تا پایان سال 
مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش          -

و 1399افزوده دوره سوم و چهارم سال           
سررسید پرداخت مالیات آن براي کلیه مؤدیان        

مالیاتی به مدت یک ماه تمدید می شود.
آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات          -

) 110عملکرد اشخاص حقوقی موضوع ماده (      
قانون مالیات هاي مستقیم که در بازه               

باشد تا تاریخ     1399/11/1تا   1399/9/1
تمدید گردید.1399/11/30

مهلت ارائه صورت هاي مالی حسابرسی         -
شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات          
حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران      

) قانون مالیات هاي مستقیم      272موضوع ماده (  
براي اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجراي         
مقررات ماده مذکور ملزم به ارائه صورت هاي         
مالی حسابرسی شده می باشند، حداکثر تا           

تمدید می شود.1399/11/30تاریخ 

برگزاري اولین دوره
کارگاه آموزشی یک روزه

»کارآفرینیِ ماندگار«
(کارآفرینِ ماندگار، کسب و کارِ )

)13الی 8. (ساعت 1399اسفند 6چهارشنبه ـ 
تهران ـ سالن اجتماعات انجمن مدیران صنایع 

مدرس: رضا زمانی
»نامه اي به فرزندم«(گردآورنده کتاب 

هایی از مفاخر و مشاهیر ماندگار (نامه
کارآفرینی به فرزندان و جوانان ایران زمین)

(کارشناس ارشد مدیریت تحول)
سرفصل محتواي کارگاه :

»کارآفرینیِ ماندگار«مبحث -1
بیان چکیده رمز و راز موفقیت و ماندگاري            
مفاخر و مشاهیر ماندگار عرصه تولید، صنعت و         

و »نامه اي به فرزندم     «کارآفرینی در کتاب      
ها، و   بررسی و تطبیق تجربیات، اندیشه          
ها، و   عملکردهاي ایشان با مفاهیم، تکنیک        

مباحث علمی و کاربردي محیط کارآفرینی و          
فضاي کسب و کار .

خویش ارزیابی (جهانی که یک کارآفرین        -2
باید بهتر بشناسد) .

چقدر جهان  «کنندگان به پرسشنامه    پاسخ شرکت 
و ارائه آمار و مباحث     »شناسیم؟امروزمان را می  

جدید در خصوص کسب شناختی واقعی از           
جهان امروز و محیط کسب و کارِ آن .

»کسب و کارِ ماندگار«مبحث -3
پیشنهادهایی براي تداوم و ماندگاري کسب و         

هاي کار از نسلی به نسل دیگر و بیان روش            
پروري مدیران براي آینده .جانشین

پرسش و پاسخ-4
توضیحات :

نامه حضور در    کنندگان، گواهی ـ به شرکت   
کارگاه، جزوه آموزشی و یک نسخه نفیس در          

هاي قطع رحلی از جلد سوم مجموعه کتاب          
گردد.  تقدیم می»نامه اي به فرزندم«

ـ براي کسب اطالعات بیشتر، با روابط عمومی         
88304070انجمن مدیران صنایع به شماره تلفن       

تماس 0912ـ  5340317و یا    88813048،  
حاصل فرمایید.

: نظر به نحوه ارائه مباحث کارگاه و          یادآوري  
کنندگان لزوم همفکري و مشارکت شرکت         

ظرفیت پذیرش کارگاه محدود بوده و        گرامی،  
باشد.  میبهمن ماه 25نام تا حداکثر زمان ثبت

سایت براي دسترسی به متن کامل خبر به وب          
انجمن مدیران صنایع به آدرس :

www.amsiran.com
مراجعه نمایید.
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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 چهل ویکم

احسان بیاتی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره
شرکت ادیب شیمی (شمشاد)

(دفتر نیشابور)
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به شرح ذیل مـنـظـور    22/11/99لغایت 16/10/99اي براي مودیان در بازه زمانی تسهیالت ویژه-
نماید:

بهمن ماه سالجاري نسبت به پرداخت اصل مالیات و جرائم غیـر  22اشخاص حقیقی که تا تاریخ -
قابل بخشش خود اقدام نمایند میزان بخشودگی جرایم آنان افزایش یافته و به میـزان درصـدهـاي      

سازمان امور مالـیـاتـی کشـور       20/3/99مورخ 509/99/200بخشودگی آبان ماه موضوع بخشنامه 
مند خواهند شد.  ( بدون احتساب کاهش دو درصدي به ازاء هرماه ) بهره

مهندس کامران سالمی
مدیرعامل شرکت هلدینگ

گذاري مکران تکنولوژي                  سرمایه
(انجمن مدیران صنایع)

آباديرحیمزادهمهندس یاسرحسن
مدیر توسعه کسب و کار  
شرکت تامین سرمایه نوین
(انجمن مدیران صنایع)

دکتر سولماز نیکنام
المللی  مدیر بازرگانی و بین

شرکت صنایع آذر چاپ
(انجمن مدیران صنایع)

مهندس سامان نظري معافی
مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره  

غذایی گوشتین خزر  شرکت صنایع
(شعبه گیالن)

مهندس علیرضا طاهرخانی
مدیر عامل شرکت

پاوان شن
(شعبه گیالن)

محمد جعفري روشن ضمیر
مدیر عامل شرکت
راش صنعت خزر

(شعبه گیالن)

مهندس آرش رسولی مقدم
مدیر عامل و رییس هیات مدیره  

نظیر شرقشرکت  رایحه گستر بی
(شعبه خراسان رضوي)

حامد صباغ خراسانی
مدیر عامل  و عضو هیات مدیره  

اي شرقشرکت عایق رطوبتی نقره
(شعبه خراسان رضوي)

مهندس غالمرضا صباغی
مدیرعامل شرکت
آذین قالب جام

(شعبه خراسان رضوي)

مهدي ایمانی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره  
شرکت مجتمع تولیدي چینی مقصود

(شعبه خراسان رضوي)

مهندس احمد نصراهللا زاده فربدي
مدیرعامل شرکت
قاشق چنگال درسا

(شعبه خراسان رضوي)

بخشودگی جرائم مالیاتی اشخاص حقیقی امورمالیاتی شهر و استان تهران 

نحوه دریافت مشوق کمک سود 
تسهیالت بانکی به 
بنگاه هاي صادراتی

پیرو برنامه هاي حمایتی سازمان توسعه        
تجارت ایران و در چارچوب بسته حمایت        

1399از توسعه صادرات غیر نفتی سال         
هاي صادراتی به منظور دریافت         بنگاه

مشوق کمک سود تسهیالت بانکی نسبت       
به ارائه مستندات زیر به آن سازمان اقدام        
نموده تا پس از بررسی در خصوص میزان         

هاي متقاضی  مشوق قابل پرداخت به بنگاه    
گیري گردد. تصمیم

عدم ارسال مدارك به منزله انصراف از          
دریافت مشوق هاي صادراتی است.

. ثبت اطالعات و عضویت در سامانه           1
www.e.tpo.irالکترونیکی 

هاي مورد نظر   . تکمیل و ارائه اصل فرم      2
سازمان (فرمهاي یارانه سود تسهیالت        
بانکی، مشخصات بنگاه و تعهد نامه بنگاه)       
به دبیرخانه کارگروه و دریافت تاییدیه         

تکمیل پرونده در موعد زمانی اعالم شده
. ارائه قرارداد منعقده با بانک عامل در          3

خصوص دریافت تسهیالت
. اسناد مربوط به پرداخت اقساط در سال        4

1399
. اعالم شماره شبا شرکت با ذکر نام بانک 5

و کد شعبه جهت واریز کمک سود             
تسهیالت

. ارائه تصویر اساسنامه شرکت و آخرین        6
تغییرات روزنامه رسمی
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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 چهل ویکم

خبرنامه صنعت و مطبوعات
نشریه داخلی انجمن مدیران صنایع

طرح و اجرا: عالیه هدایتی
روي خیابان نشانی: خیابان استاد مطهري، روبه

، 264میرعماد، شماره 
طبقات سوم و چهارم

88825385و 88304070هاي: تلفن
88839641فاکس: 

صادرکنندگان ممتاز ملی :
حسن بقایی، مدیر عامل شرکت پاکسان

حسین  ایزدي، مدیر عامل شرکت برفاب
ابوالفتح ابراهیمی مدیرعامـل شـرکـت      

تراکتور سازي ایران
حمیدرضا علیپور، مدیرعامل شـرکـت     

تولید مواد اولیه داروپخش. 

صادرکنندگان نمونه ملی: 
ارسالن امتعلی، مدیرعامل شرکت ایـران  

یاسا  تایر  و  رابر
سیدمظفر عبداهللا، مدیرعامـل شـرکـت      

کشت و صنعت رژین تاك
مهدي حاجی بابا ، مدیرعامل شـرکـت     

تولیدي رزیتان
سیدعلی اکبر میردهـقـانـی تـفـتـی         
مدیرعامل کارخانجات چینی بهداشـتـی   

مروارید
علیمردان عالیی ، مدیرعامل شـرکـت     

صنعتی شوفاژ کار
سیدامیر سیاوش مقیمی اصل ، مـدیـر     

عامل شرکت مهر اصل
عبدالرحمن ارجمندي ، مـدیـرعـامـل       

سردخانه و مواد غذایی آریا سام
زاد ،  مدیرعامـل شـرکـت      فردین عالی

عالیفرد
عبدالحسین محجل امامی ،  مدیرعامـل  

شرکت فوالد مهر سهند
ابراهیم عسگریان دماوندي ، مدیرعامـل   

شرکت کاوه سودا.

1398صادرکنندگان نمونه سال 
دي ماه در محل اتاق     22که روز   »سالروز ملی صادرات  «در بیست و چهارمین مراسم      

صادرکننده برتر سال   56بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران برگزار شد از             
با اهداي تندیس و لوح تجلیل به عمل آمد که از این تعداد شرکت هاي موفق                  1398

شرکت به عنوان   4شرکت عضو انجمن مدیران صنایع بودند که          14صادرکننده ،   
شرکت دیگر به عنوان صادرکننده برتر ملی موفق به           10صادرکننده ممتاز ملی و      

دریافت تندیس و لوح تقدیر شدند.
این موفقیت را به مدیران محترم این شرکت ها و دیگر مدیران            انجمن مدیران صنایع    

عضو انجمن تبریک می گوید و توفیق روزافزون آنان را درعرصه هاي اقتصاد کشور                
آرزومند است. 

قابل توجه اعضاي محترم تهران
در اسرع وقت نسبت به ارسال یـک قـطـعـه       لطفاً

رنگی جهت صدور کارت عضـویـت     3* 4عکس 
جدید به انجمن اقدام فرمایید.

چاپ دوم کتاب 
»اي به فرزندمنامه«

منتشر شد 

به مناسبت چهار دهه فعالیت انجمـن مـدیـران      
-نامه«صنایع، جلد سوم از مجموعه کتاب هاي 

هـا و   هـا، سـروده    شامل نـامـه  »اي به فرزندم
وگوهاي تعدادي از اعضاي گرانقدر انجمن گفت

و نیز مشاهیر و مفاخر عرصه تولید و کارآفرینـی  
به چاپ رسیده است که حـاوي    1398در سال 

هـاي  انتقال تجربیات و بیان نصایح و دغـدغـه    
ایشان خطاب به فرزندانشان و نسل جوان کشور 

باشد.  می

نظر به استقبال گسترده از این کتاب در سـال      
گذشته، اکنون تعداد محدودي از آن آماده توزیع 

هـاي  باشد. ضمن تقدیر و تشکر از حمـایـت   می
شـود در    ارزنده اعضاي انجمن، توصیـه مـی    

صورت تمایل، نسبت به سفارش تعدادي از این 
کتاب (در قطع رحلی نفیس و چاپ رنگـی در     

هزار تومان) از طـریـق    200صفحه به مبلغ 408
اقدام فرمایید. 88304070انجمن به شماره تلفن 

عضو گرامی 
انجمن مدیران صنایع

مجلس شوراي اسالمی طرح اصالح موادي از         
قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و              
کشاورزي ایران  را در دستور رسیدگی قرار           
داده است. با توجه به اهمیت موضوع               
خواهشمند است با دریافت جدول مقایسه طرح        
اصالحی قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و        
کشاورزي جمهوري اسالمی ایران و اصالحات       

15و الحاقات بعدي آن با قانون فعلی حداکثر تا      
بهمن ماه نظرات خود را براي انجمن ارسال           

فرمایید.
شما عضو گرامی می توانید عالوه بر ارسال          -

نظرات از طریق تلگرام و واتساپ، همچنین از         
و یا آدرس    88839641طریق شماره فکس      

anjoman.modiran@yahoo.comایمیل 
نیز نظرات ارزشمند خود را ارسال فرمایید.           


