
یافتگی است.هاي توسعهیکی از شاخصه
جهانگیري افزود: واحدهاي صنعتی آقاي          
خلیلی عراقی که اشتغالزایی زیادي براي           
جوانان کشور ایجاد کرده است همواره به روز        

اند طی سالیان دراز ادامه      شده اند و توانسته    
حیات دهند.

معاون اول رییس جمهوري افزود: برخی تصور       
-اي راه  کنند وقتی کارخانه    می

شود هیچ وقت نباید      اندازي می 
بمیرد اما هر کارخانه اي اگر          
نتواند خود را با شرایط روز و          

هاي نوین تطبیق دهد از       فناوري
شود.صحنه خارج می

ها در  این ویژگی جهانگیري افزود:   
هاي آقاي خلیلی عراقی      کارخانه

وجود داشته است و ویژگی دیگر       
یافتگی است که به     ایشان توسعه 

داند در یک کشور براي     خوبی می 
اینکه بتواند حرف خود را به کرسی بنشاند           
باید نهاد ایجاد کند. یک صنعتگر به تنهایی           

تواند حرف خود را به حکومت بزند اما          نمی
تواند وقتی نهاد و تشکل داشته باشد می            

ها را نقد و زمینه اصالح را فراهم کند.سیاست
در این مراسم با حضور معاون اول رییس            

ها و اقدامات مهندس       جمهوري از تالش    
محسن خلیلی عراقی پیشکسوت صنعت ایران       
قدردانی و از تمبر یادبود اقتصاد مقاومتی و           

کارآفرینی نیز رونمایی شد.
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نظراعالم
انجمن مدیران صنایع 

در خصوص قانون
اتاق ایران

4صفحه 

برگزاري اولین دوره
کارگاه آموزشی یک روزه

»کارآفرینیِ ماندگار«

(کارآفرینِ ماندگار، 
کسب و کارِ ماندگار)

2صفحه 

نامه اي به    «هاي  در ادامه چاپ جلد سوم از مجموعه کتاب          
هاي سرزمین  نامه«توسط انتشارات   1398که در سال    »فرزندم
و با حمایت معنوي انجمن مدیران صنایع و اتاق بازرگانی » نوروز

سال فعالیت ارزشمند و اثرگذار این انجمن         40ایران به پاس     
تن از مفاخر و مشاهیر تولید و         47صورت پذیرفت و در آن       

ها و آثار خود را خطاب به فرزندانشان و جوانان این سرزمین خلق نمودند، از               کارآفرینی،  نامه  
ها و آثاري جدید ادامه     نظیر با گرآوري نامه   ابتداي امسال نیز فعالیت تجدید چاپ این اثر کم         

وگوي ارزشمند  نامه، سروده و گفت   74یافت که نهایتاً در ابتداي بهمن ماه چاپ دوم کتاب با            
نسخه چاپ و منتشر گردید. 1430صفحه در قطع رحلی به تعداد 684در 

بر اساس سنت دیرینه انجمن مدیران صـنـایـع،    اثر منتشر شد74با »نامه اي به فرزندم«کتاب  
در 1400نسخه سررسیدنامه سال   2000تعداد 

قطع رقعی که حاوي اطالعـات مـربـوط بـه         
باشـد  هاي عضو انجمن تهران و شعب میشرکت

چاپ و با نامکوبی در اختیار اعضاي مـحـتـرم      
انجمن قرار گرفت. این سررسیدنامه حاوي تبلیغ  

هاي عضو انجـمـن   محصوالت برخی از شرکت
می باشد که هر ساله از این طریق تشکل خود را 
مورد حمایت قرار می دهند. انجمـن مـدیـران       

هاي ایـن دسـتـه از        صنایع سپاسگزار حمایت
باشد و از مدیران مـحـتـرم    هاي عضو میشرکت

نماید.ها قدردانی میآن

1400سررسیدنامه سال 
انجمن مدیران صنایع 

چاپ  و در اختیار اعضا قرار گرفت

سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر ملی با           
حضور اسحاق جهانگیري، معاون اول رییس          
جمهور و محمد شریعتمداري، وزیر کار، روز          

در سالن تالش    1399بهمن ماه    29چهارشنبه  
برگزار شد.

جناب آقاي اسحاق جهانگیري به استعداد و           
هاي فراوان کشور اشاره و       توانمندي و ظرفیت  

تاکید نمودند با رفع موانع پیش روي کارآفرینان         
ترین یافتهتوانیم به توسعه   و فعاالن اقتصادي می    

کشور منطقه تبدیل شویم. وي در ادامه به              
هاي کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و از        سیاست

عملکرد مدیران کشور در دوره اخیر قدردانی          
نمودند. معاون اول رییس جمهوري در ادامه با          

عراقی از   تقدیر از مهندس محسن خلیلی          
پیشکسوتان صنعت ایران، گفت: ایشان حق          
بزرگی به گردن صنعت کشور دارد و یکی از            

هاي هاي ایشان این است که از سال           ویژگی
گذشته انجمن و تشکل داشت چرا که نهادسازي        

مراسم تقدیر از منتخبین سیزدهمین دوره جشنواره
کارآفرینان برتر ملی
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اخبار شعب
انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي

برگزاري اولین دوره
کارگاه آموزشی یک روزه

»کارآفرینیِ ماندگار«
کار  ماندگارِ)وماندگار، کسب(کارآفرینِ برگزاري جلسه هیات رییسه روز چهارشـنـبـه    -

با حضور اعضـاي هـیـات        1399/9/12مورخ 
رییسه و آقاي گالبگیر رییس سابق انجمـن بـه     
عنوان میهمان جلسه که بحث و بررسی و تبـادل  

نظر در خصوص موارد زیر مطرح شد:
-نظر در خصوص ایجاد، ساختار و برنامهتبادل-

هاي بنیاد نیکوکاري انجمن مدیـران صـنـایـع       
خراسان.

آقاي مهندس چمنیان عضو هیـات ریـیـسـه       -
اي براي حمایت از تولـیـد   پیشنهاد نمودند کمیته
روش احـراز    «نامه اجرایی داخل بر مبناي آیین

در انـجـمـن      »عمق ساخت داخل و تحقق آن
ایجاد گردد.

بـا  1399/10/9برگزاري جلسه در تـاریـخ     -
هاشم رییس مرکز داوري اتاق حضور آقایان: بنی 

مشهد و مهندس خلوصی نماینده سازمان صمـت  
و جمعی از مدیران واحدهاي صنعتی مستقر در   
محور غرب مشهد به صورت آنالین به منـظـور   

ها و نـحـوه     ارائه توضیحات در خصوص برنامه
پیگیري حقوقی موضوع مطالبه عوارض ورود به 

ها از طرف شهرداري.محدوده شرکت
و دومین جلسه کارگروه تامـیـن   برگزاري سی-

مالی، بانکی و تسهیالت ذیل کارگروه تسهیل و   
بـا  1399/10/16رفع موانع تولید در تـاریـخ     

هاي تـجـارت، سـپـه،       حضور نمایندگان بانک
کشاورزي، ملت و ملی که در این جلسه سـایـر   

ربط به صورت آنالیـن  هاي ذينمایندگان دستگاه
پرونده بررسـی و    9مشارکت نمودند که تعداد 

مصوبه صادر گردید.14
بررسی قوانـیـن و     «برگزاري دوره آموزشی -

نـفـر از     35با حضور »مقررات جدید بانکی
مدیران مالی و فعاالن اقتـصـادي در تـاریـخ         

1399/10/15.
بـا  »قیف فـروش   «برگزاري دوره آموزشی -

نفر از مدیران و کارشناسان فـروش    26حضور 
.1399/10/18هاي اقتصادي در تاریخ بنگاه

هماهنگی و بازدید تیم ممیزي انرژي انجمن از -
شرکت فرش پـرشـیـن مشـهـد در تـاریـخ              

1399/10/22.
برگزاري جلسه مشترك دبیر اجرایی با اعضاي -

هیات اجرایی شاخه جوانان به مـنـظـور مـرور       
سـازي  ریزي براي فـعـال  مصوبات قبلی و برنامه

هاي شاخه جـوانـان در تـاریـخ         مجدد فعالیت

1399/10/17.
یکمـیـن   وامین و سیمشارکت در جلسه سی-

جلسه گروه کاري مالیات، گمرك و تـامـیـن      
بـخـش بـه      اجتماعی توسط آقاي دکتر یزدان

و 9مسوولیت اتاق بازرگانی مشهد در تاریخ 
1399/10/16.

برگزاري و هماهنگی جلسـات کـارگـروه      -
کارشناسی انجمن به صورت آنالین به شـرح    

زیر:
کارگروه ارتقاء سالمت کار.-1
الملل و تـوسـعـه        کارگروه تجارت بین–2

صادرات.

انجمن مدیران صنایع دفتر نیشابور
برگزاري جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع          -

تولید شهرستان زبرخان با حضور مدیران کل        
در سالن شهرك صنعتی      17استانی ساعت    
1399/6/15خیام در تاریخ 

نشست تخصصی مدیران اقتصادي ، تجاري       -
و امور بندري سازمان منطقه آزاد انزلی با            
مدیران واحدهاي تولیدي نیشابور در سالن         
همایش هاي شرکت فصل الکتریک خراسان        

1399/6/18در تاریخ 
برگزاري کارگاه آموزشی اهمیت و          -

ضرورت ورود به بازارهاي اوراسیا در شرایط        
تحریم در استان خراسان رضوي با حضور          
جمعی از مدیران بخش بازرگانی واحدهاي         
تولیدي نیشابور، فیروزه و زبرخان در سالن          

.1399/7/10همایش خیام در تاریخ 
هماهنگی ثبت نام اولین جشنواره ایده هاي        -

برتر در هوشمندسازي سیستم مدیریت           
ساختمان با همکاري انجمن مدیران صنایع         

.1399نیشابور در آبان ماه 
برگزاري جلسه مشترك با مدیریت شرکت       -

شهرك هاي نیشابور و تابعه با حضور آقاي           
گلشنی سرمایه گذار در خصوص مشاوره          
برنامه سرمایه گذاري در بخش خوراك دام و         
تولید کیسه هاي مصرفی خوراك دام و شکر          
در شهرك کمال و عطار در تاریخ                 

1399/9/24.
انعقاد تفاهم نامه بین انجمن مدیران صنـایـع   -

دفتر نیشابور و شرکت کاراندیشان مانا ارونـد    
.1399/10/10در تاریخ 

)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 کارآفرینی (نامه
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 بررسی  »اي به فرزندم  نامه«کارآفرینی در کتاب    
ها، و عملکردهاي ایشان    و تطبیق تجربیات، اندیشه   

ها، و مباحث علمی و کاربردي       با مفاهیم، تکنیک  
محیط کارآفرینی و فضاي کسب و کار .

خویش ارزیابی (جهانی که یک کارآفرین باید        -2
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 کار         
-هاي جانشین از نسلی به نسل دیگر و بیان روش        

پروري مدیران براي آینده .
پرسش و پاسخ-4

توضیحات :
نامه حضور در کارگاه،    کنندگان گواهی ـ به شرکت  

جزوه آموزشی و یک نسخه نفیس در قطع رحلی از    
»نامه اي به فرزندم«هاي جلد سوم مجموعه کتاب

گردد. تقدیم می
ـ براي کسب اطالعات بیشتر، با روابط عمومی           

، 88304070انجمن مدیران صنایع به شماره تلفن        
تماس حاصل  0912ـ  5340317و یا   88813048

فرمایید.
: نظر به نحوه ارائه مباحث کارگاه و لزوم         یادآوري  

کنندگان گرامی،   همفکري و مشارکت شرکت       
ظرفیت پذیرش کارگاه محدود بوده و حداکثر زمان      

باشد.  میاسفند ماه 3نام تا 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

کمال ترك
مدیرعامل و رییس هیات مدیره

تجارت تركکیانمبتکرانشرکت 
(شعبه خراسان رضوي)
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مهندس علیرضا قرایی
مدیرعامل و رییس هیات مدیره

کارگروه سازندگان مشهدشرکت تعاونی
(شعبه خراسان رضوي)

حجت نیک مرام
نایب رییس هیات مدیره

شرکت فرزام بسپار مقصود
(شعبه خراسان رضوي)

مهندس جواد اکبري
مدیرعامل شرکت
سفید فوم مقصود

(شعبه خراسان رضوي)

حسن ثبتی
مدیرعامل شرکت

بینا باتري نوین پردازان
(شعبه خراسان رضوي)

مهندس مسعود هدشتی
مدیرعامل شرکت
رینگ سازي مشهد

(شعبه خراسان رضوي)

مهندس علی واسعی
مدیرعامل شرکت

شارپی مشهد
(شعبه خراسان رضوي)

مهندس یونس شادمهر
مدیرعامل و رییس هیات مدیره 
شرکت آرمین تجارت آیدین مهر

(شعبه آذربایجان شرقی)

جلسه کمیته بانکی 1399/11/8روز چهارشنبه مورخ 
و بازار سرمایه با حضور دبیر کل و آقایان: پناهی،           
صادقی، مهندس سالمی مدیرعامل شرکت هلدینگ       

گذاري مکران تکنولوژي، مهندس مجید         سرمایه
دانشور مدیرعامل شرکت بازار هوشمند، مهندس         

اده مدیر شرکت تامین سرمایه نوین، دکتر          زحسن
-کیان، مهندس رضاییعربی مدیرعامل شرکت پارس

پور مدیرعامل شرکت کارگزاري مدبر آسیا و            
خانی مدیر مالی شرکت کارخانجات چینی        حجت

بهداشتی مروارید در محل انجمن برگزار شد.
بندي در این جلسه قرار شد اطالعات اعضاي طبقه        

شده در اختیار اعضاي حاضر در جلسه قرار گیرد و          
هر کدام از اعضا با توجه به محور فعالیت خود با             

هاي معرفی شده نسبت به      بررسی وضعیت شرکت  
شناسایی آن در خصوص پذیرش در بازار سرمایه ،          

بندي ، تامین سرمایه و یا کمک به خرید مواد            رتبه
نظر کنند.هاي کاال و انرژي اعالماولیه از بورس

برگزاري جلسه کمیته بانکی
و بازار سرمایه

قانون کار حداقل مزد کارگران براي      41موضوع ماده   
نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف هر ساله یکی از          
موارد قابل توجه در عرصه کسب و کار است که              
الزاماً تحت تاثیر وضیعت اقتصادي کشور و تورم قرار         

می گیرد.
در جلسه کمیته روابط کار که با حضور کارشناسان           
انجمن و جناب آقاي مرتضی رجبی از کارشناسان           
عالی وزارت کار و تامین اجتماعی برگزار شد، تاکید          
گردید که در تعیین حداقل مزد می باید به برخی              
نکات توجه شود، از جمله: در دست نبودن آمار دقیق          
و شفاف از فاکتورهاي اثرگذار در تعیین حداقل مزد،          
کامل نبودن دسته بندي صنایع مختلف، نداشتن آماري        
درست از شرایط اقتصادي و اجتماعی مردم در مناطق         
مختلف کشور، یکسان بودن مواد قانون کار موجود          

خدماتی اعم از کوچک    -براي همه واحدهاي تولیدي   
و بزرگ که این قانون معموالً در امور استاندارد قابل           

اجراست.
در جلسه پیشنهاد شد پنجره اي در سایت انجمن به            
صورت پرسش و پاسخ طراحی شود تا کمکی به             
مشکالت مدیران در زمینه مسائل قانون کار و تامین           

اجتماعی نماید.
الزم به یادآوري است در مورد تعیین حداقل مزد در           

، انجمن مدیران صنایع نظرات خود را به         1399سال  
کانون عالی کارفرمایی اعالم نموده است.

حداقل مزد کارگران براي نقاط 
مختلف کشور یا صنایع مختلف
موضوع کمیته روابط کار انجمن 

1399/10/30در تاریخ 

در ابتداي جلسه مطرح شد که آیا موضوع            
ها براي واحدهاي حاضر در جلسه          تراکنش
آفرین بوده است که مشخص شد تاکنون        مشکل

اند.مشکلی نداشته
سوادکوهیها جناب آقاي       کارشناس مالیات  

به 1381توضیح دادند که در قانون مصوب سال    
ممیزان سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده بود        
که به همه اسناد و مدارك مؤدي دسترسی داشته         
باشند و سازمان امور مالیاتی براي رسیدگی به          

هاي بانکی مکلف بود که از طریق           تراکنش
وزارت دارایی از قوه قضاییه حکم دریافت           

ها حساب مؤدي را اعالم کنند و        کرده تا بانک  
چون پروسه کار طوالنی بود این مورد زیاد            

1394/4/1شد. تا اینکه در مورخ        پیگیري نمی 
اجرایی 1395قانون جدید مصوب و از سال         

1395هاي قبل از سال هاي بانکی و رسیدگی به تراکنشمالیات از تراکنش
1399/11/6هاي انجمن در تاریخ موضوع کمیته مالیات

مکرر همه  161گردید که بر اساس ماده          
هاي بانکی باید مورد بررسی قرار گیرند       تراکنش

هاي حساب بانکی در دفاتر      و چنانچه ورودي  
شود مگر آن   عمل شده باشند مشکلی ایجاد نمی     

که مؤدي آن را ابراز نکرده باشد. در این زمینه           
اند ها به صورت فُرادا توانسته     بعضی از شرکت  

از دیوان عدالت اداري راي بگیرند ولی چون به         
صورت راي عمومی دیوان نبوده قابل تعمیم به        

ها نیست.همه شرکت

هاي سازمان امور مالیاتی از مؤدیانی که تراکنش      
بانکی را در دفاتر خود عمل نکرده باشند و            

گوي آن نباشند ، سازمان مالیات       دلیل و پاسخ  
متمم صادر و به هر مقدار که باشد مالیات آن            

کند.  را دریافت می
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صنعتو مطبوعات
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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: 

جویاي کار
10آقا، با مدرك مهندسی اکتشاف معدن، داراي 

سال سابقه کار مرتبط و سایر مشاغل.
توانند بـا شـمـاره        مندان به همکاري می عالقه
تماس021–88973718و 07744230913

بگیرند.

استمهال حق بیمه سهم کارفرما
بنا بر اعالم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و            
کشاورزي ایران، دفتر امور اقتصادي و سیاست        
هاي تجاري وزارت صنعت، معدن و تجارت در        

) مصوبات چهل و      4ارتباط با پیگیري بند (      
هفتمین جلسه ستاد ملی کرونا مورخ               

استمهال حق بیمه سهم    »با موضوع   1399/9/15
خواستار بررسی امر و جمع بندي         «کارفرما

نظرات اعضاي تشکل ها شده است.
با عنایت به موارد فوق از اعضاي محترم انجمن         
مدیران صنایع تقاضا می شود نظرات خود را در         
اسرع وقت به انجمن اعالم فرمایند تا به مبادي          

ذي ربط منعکس گردد.
سایت براي مشاهده متن کامل خبر به وب           

انجمن مدیران صنایع به آدرس                  
www.amsiran.com.مراجعه فرمایید

167افزایش زمان تقسیط مندرج در ماده 
هاي مستقیمقانون مالیات

ریاست جمهوري به وزارتخانه هاي امور اقتصادي و        1399/11/12مورخ  135548بر اساس ابالغیه    
) مصوبه پنجاه و ششمین جلسه شوراي عالی هماهنگی          1دارایی و صنعت، معدن و تجارت، بند (        

) که به تایید مقام معظم رهبري رسیده است به شرح زیر براي اجرا                1399/10/22اقتصادي (مورخ   
ابالغ شد.

،  به منظور جلوگیري از بروز اختـالل در    1400با توجه به شرایط موجود اقتصادي، تا پایان سال « 
هـاي تـولـیـدي       پذیر نمودن وصول مطالبات مالیاتی از بنگاهروند تولید و اشتغال و با هدف امکان

هایـی  هاي مستقیم صرفاً براي بنگاه) قانون مالیات 167غیردولتی، مدت زمان تقسیط مندرج در ماده ( 
ها به تایید ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید رسـیـده     که برنامه احیاي تولید و ساماندهی مالی آن

»یابد.ماه) افزایش می60است به حداکثر شصت ماه (

هاي کارشناسیگزارش
تهیه شده  در بخش پژوهش انجمن

تحت 178گزارش کارشناسی شماره       
اظهارنظر انجمن پیرامون متن      «عنوان:  

پیشنهادي قانون اتاق بازرگانی، صنایع،        
معادن و کشاورزي ایران  مصوب شوراي        

1390/4/20-»هارؤساي اتاق
از مجموعه نگاه منتشر شد:

هاي سازمان امـور   انتشار مجموعه بخشنامه
1399مالیاتی در سال 

هـاي  شـود کـلـیـه گـزارش         یادآور می
کارشناسی و مجموعه نگاه و اظهارنظرهـا  
در پایگاه اینترنتی انـجـمـن بـه آدرس         

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

نمایند.

جدید 11نظر به اینکه با صدور بخشنامه شماره         
سازمان تامین اجتماعی که به موجب آن بارنامه         

درصد حق  7/8هاي حمل و نقل داخلی مشمول       
گردید و اجراي آن هزینه بی مورد و           بیمه می 

غیرموجهی به فعاالن اقتصادي تحمیل می کرد، با        
پیگیري هاي اتاق ایران، مدیرکل وصول حق بیمه    

-شماره  بخشنامه  طی  سازمان تامین اجتماعی   
با موضوع  1399/11/13مورخ  5020/99/13891

به مدیرعامل  »  اسناد هزینه کرایه حمل و نقل      «

اسناد هزینه کرایه حمل و نقل بار
مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی اعالم نموده       
که الزم است بازرسان دفاتر قانونی اسناد هزینه        
کرایه حمل در وجه اشخاص حقیقی با بارنامه         
رسمی (در صورت مطابقت مندرجات بارنامه با       
شرح و پیوست سند) و همچنین اسناد هزینه           

هاي باربري یا     کرایه حمل در وجه بنگاه        
-، بدون ماهیت قرارداد مقاطعه    اشخاص حقوقی 

کاري با صورتحساب و بارنامه رسمی را در           
بندي نمایند.) طبقه2 ستون غیرمشمول کاربرگ شماره (

با پرداخت حق عضویت
ساالنه  از انجمن خود 

حمایت فرمایید
انجمن مدیران صنایع از آن دسته از اعضاي         
گرانقدر انجمن که تاکنون موفق به پرداخت         

اند، تقاضا دارد   حق عضویت ساالنه خود نشده    
شان در اسرع   نسبت به پرداخت حق عضویت    

وقت اقدام نمایند تا انجمن بتواند بر اساس          
بینی شده در اساسنامه به          اهداف پیش  

تعهدات و وظایف خود اقدام عمل نماید.

هاي به منظور رفع مسائل و مشکالت مبتالبه شرکت         
شود اعضاي گرانقدر در      عضو انجمن، تقاضا می     

اي را از طرف خود و یا شرکت        صورت امکان نماینده  
هاي :  به منظور همکاري و مشارکت در کمیته           

مشکالت صنعت، کار و تامین اجتماعی، مالیات ها و          
به انجمن معرفی نمایند تا با         امور پولی و بانکی    

احصاء و بررسی مشکالت واحدهاي تولیدي و            
ربط نسبت به رفع موانع تولید انعکاس آن به مبادي ذي

اقدام و کمک شود.

انجمن مدیران صنایع در رابطه با طرح اصالح قانـون  
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران که از 

نظر سوي تعدادي از نمایندگان مجلس ارائه شده اعالم
نموده است که مهم ترین آن تغییر شکل حقوقی اتاق 
از مؤسسه غیرتجاري به مؤسسه عمومی غیـردولـتـی    
بوده است که خصوصی بودن این نهاد را مـخـدوش   

می نماید.

نظرانجمن مدیران صنایعاعالم
در خصوص قانون اتاق ایران

معرفی و مشارکت نمایندگان
هاي عضو انجمنشرکت

هاي تخصصیدر کمیته


