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بکوشید و نیکی به کار آورید 

چو دیدید سرما  بهار آورید

انگیز. سالی دگر گذشت. سخت و حزن        
هاي ظالمانه و   سخت از بابت تداوم تحریم    

نامالیمات اقتصادي و تورم و       
کاهش رشد اقتصادي و فقیرتر     
شدن و کوچک شدن سفره       
بسیاري از هموطنان عزیزمان؛    

هاي آور به جهت جان    و حزن 
عزیزي که در این یک سال به       
واسطه پاندمی کرونا از دست      
رفتند و یاران و دوستان و         
خویشانی که اکنون در بین ما       

شان بسیار   نیستند و جاي    
خالی است.

اما براي من صنعتگر ایرانی       
عاشق توسعه و پیشرفت این      
سرزمین و آرزومند  بهبودي      

ها در   وضعیت تمامی انسان    
همه ، این جاي جهان جاي

هایی ، آموزه دشواري و اندوه   
بها  نیز در برداشت که اگر           بس گران 

دریافت و فهم شوند، شاید تا حدي از بار          
مان بکاهد. ها و حزنفرساي سختیطاقت

اي  یکپارچه   اینکه بدانیم جهان  پدیده     -
است  و عناصر و  موجودات آن در ارتباط           
و پیوند بس نزدیک با یکدیگرند و تغییر         
هر جز کوچک و هر ذره از آن حتی در حد         
موجودات میکروسکپی، تاثیراتی بس ژرف   
و عمیق بر حیات و زندگی در این کره            

نهد.پس می بایست در سالمت و      خاکی می 
نگاهبانی این پیکره مقدس ، ناموس          

چو عضوي  «هستی، به تمامی بکوشیم که      

بدرد آورد روزگار / دگر عضوها را نماند         
»قرار

اینکه علم و دانش بشري را بیش از           -
پیش ارج نهیم و بزرگ شماریم و از            

علم دوري گزینیم. علمی    خرافات و شبه  

که با ایمان به لطف و مرحمت پروردگار         
یکتا همذات است و اگر عقل و خرد و           
دانش و بینشی در بشر شکوفته شده و         

شود در پرتو وجود خالق جهان          می
بایست خود  هستی است. پس هر روز می     

-تر و هم  را با غافله علم و دانش همراه       
آوازتر ساخته  و در جاده و مسیر آگاهی         

تر طی طریق نماییم.شورمندانه

اینکه هر چه بیشتر در اصالح وضعیت       -
، مان بکوشیم اقتصادي و صنعتی جامعه   

مان در این حوزه      که  هر چه  قدرت       

مان در  تر شود ، از درجه  درد و رنج        افزون
کوران بالیا و حوادث و         

هاي طبیعی کاسته و     آسیب
مان در  قدرت مقاومت مردم  
ها و    مواجه با بیماري      

-تر می ها و... افزون  دشمنی
شود. این مهم و ارتقا توانمندي اقتصادي        

شود مگر در سایه       جامعه میسر نمی    
دوست داشتن دیگري و احترام به حقوق        
فردي و اجتماعی جامعه و فراهم کردن         
بستر و شرایط  برخورداري همگان از          

هاي مشروع و قانونی و     آزادي
مشارکت آنان در حیات        

جمعی . 

غم خود را     واینکه هم  -
مصروف کاهش درد و رنج        

ها در قالبی نهادینه و       انسان
جمعی نماییم و بدانیم  تحقق      

اي پیشرفته و مرفه و      جامعه
، از  آزاد  بهتر از هر راهی        

مسیر  بجا آوردن مسوولیت      
اجتماعی و انجام اقدامات       
داوطلبانه و مدنی و مشارکت      

پذیر است.  ها امکان در تشکل 
مان را  هر چه        پس تالش 

بیشتر جمعی و سازمانی        
»افزاییهم«نماییم و در پرتو     

،  باور داشته  باشیم ،        حاصله
-تر و موفقیت  امیدمان افزون 

تر  خواهد شد.تر و ممکنمان در دسترس

آرزومندم سال روشنی و سالمتی و صلح       
و آبادانی در راه باشد. سالی که با کوشش         

مان ، آگاهانه و عالمانه و عاشقانه       جمعی
، غم و درد این     همچون آبی زالل و پاك    

سال و سالیان را بشوید و  بهبودي و رفاه          
مان نماید  و سالمتی و پیشرفت را نصیب      

که

! »جناب عشق بلند است ، همتی«

نوروتان پیروز ،  هر روزتان  نوروز ! 

پیام نوروزي مهندس محسن خلیلی
رییس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع

به نام ایزد مهربان و  توانا  
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اخبار شعب
انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي

برگزاري اولین دوره 
روزهکارگاه آموزشی یک

»کارآفرینیِ ماندگار«
در انجمن مدیران صنایع

روزه اولین دوره کارگاه آموزشی یک              
صبح روز  8در ساعت    »کارآفرینی ماندگار «

با حضور جمعی از    1399اسفند ماه   6چهارشنبه  
اعضاي انجمن مدیران صنایع و خانواده آنان در          

سالن اجتماعات انجمن برگزار گردید.
ابتدا دبیر کل انجمن، به معرفی انجمن و مؤسسه          

هاي سرزمین  نامه«فرهنگی، هنري و انتشاراتی       
پرداختند و جلسه کارگاه آموزشی رسماً       »نوروز

آغاز گردید. سپس مدرس دوره جناب آقاي          
، به تشریح چگونگی تهیه و چاپ جلد        رضا زمانی 

»اي به فرزندم  نامه«هاي  سوم از مجموعه کتاب   
پرداختند که این مجموعه حاصل همکاري و           

مندي از حمایت معنوي انجمن مدیران           بهره
باشد.جلد می1399و  1398هاي  صنایع، طی سال  

-ها و گفت  ها، سروده سوم این مجموعه شامل نامه
تن از بزرگان و مفاخر عرصه تولید و       74هاي وگو

-کارآفرینی ایران زمین خطاب به فرزندانشان می       
باشد.

در این کارگاه آموزشی مدرس به نتایج حاصل از         
مطالب مندرج در کتاب اشاره کردند که نشانگر          
یک عمر تجربه مدیران و کارآفرینان عرصه            

صنعت و اقتصاد کشور است. 
وکار هاي تداوم کسب  در ادامه ، مباحث و تکنیک     

خانوادگی، بیان چکیده رمز و راز موفقیت و            
ماندگاري مفاخر و مشاهیر ماندگار عرصه تولید،        

اي به فرزندم و    صنعت و کارآفرینی در کتاب نامه     
ها، و   بررسی و تطبیق تجربیات، اندیشه           

ها، و مباحث   عملکردهاي ایشان با مفاهیم، تکنیک    
علمی و کاربردي محیط کارآفرینی و فضاي            

وکار ارائه شد.کسب
-نامه به شرکت   دوره آموزشی با اهداء گواهی      

خاتمه یافت.13کنندگان و پذیرایی در ساعت 

جلسه هیات رییسه    99/11/8روز چهارشنبه    -
برگزار شد و در خصوص مشکالت ناشی از قطع         
جریان برق صنایع که توسط اعضا مطرح شده بود         
مورد بررسی قرار گرفت و دلیل آن را وارد شدن           

ها و در   ها در بورس، فرسودگی نیروگاه     نیروگاه
نتیجه کاهش میزان تولید، کاهش فشار گاز            

ها و عدم امکان تامین مازوت       مصرفی در نیروگاه  
هاي به علت مشکالت محیط زیستی و محدودیت       

اي براي  لجستیکی برشمردند و نتیجه طی نامه        
استاندار خراسان رضوي ارسال شد.

وپنجمین جلسه گروه    وچهارمین و سی   سی-
کاري تامین مالی و بانکی و تسهیالت ذیل             

هاي کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در تاریخ        
هاي با حضور نمایندگان بانک   1399/11/28و  14

تجارت، توسعه تعاون، رفاه، سپه، صادارت،          
کشاورزي، ملی و صندوق پژوهش و فناوري           
غیردولتی استان خراسان رضوي. توضیح اینکه        

هاي سایر جلسات که سایر نمایندگان دستگاه         
14ربط به صورت آنالین برگزار شد و تعداد          ذي

مصوبه صادر شد.26پرونده بررسی و 
ترین مروري بر مهم  «برگزاري دوره آموزشی  -

تغییرات در استانداردهاي حسابداري با تاکید بر        
نفر از  24با حضور   »35استاندارد حسابداري   

11نفر آنالین و    13مدیران و کارشناسان مالی (     
.1399/11/18نفر حضوري) در تاریخ 

با »رایانش ابري «برگزاري و هماهنگی الیو       -
مشارکت دبیر اجرایی و مدیرعامل شرکت            

.1399/11/25همکاران سیستم در تاریخ 
وششمین جلسه دبیرخانه شوراي         سی-

گوي دولت و بخش خصوصی استان         وگفت
خراسان با مشارکت آنالین اعضاي شوراي         

وگوي دولت و بخش خصوصی استان         گفت
خراسان شمالی و حضور رییس اتاق بازرگانی       
بجنورد به منظور طرح موضوعات پیرامون         

تبصره یا  »  و«مسائل حوزه پیمانکاران و بند       
.1399/11/8در تاریخ 1399قانون بودجه سال 

وپنجمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع      پنجاه-
موانع تولید با حضور استاندار در محل             
ساختمان معاونت صنایع کوچک شرکت          

هاي صنعتی به منظور بررسی پرونده         شهرك
هاي سینا قطعه توس (بانک ملی)           شرکت

کشاورزي و دامپروري اعتباري (بانک            
کشاورزي) آقاي دیواندري (بانک صنعت و        

).1399/12/3معدن در تاریخ 
حضور اعضاي هیات رییسه و کارشناسان        -

بخش و مهندس چمنیان در      آقایان: دکتر یزدان  
) از جلسات   99/11/28و  14،  7سه جلسه (  

گروه کاري مالیات، گمرك و تامین اجتماعی        
به مسوولیت اتاق بازرگانی مشهد که در این          

7پرونده در حوزه امور مالیاتی و          9جلسه  
پرونده در حوزه تامین اجتماعی طرح و مورد         

بررسی قرار گرفت.
هاي هماهنگی و برگزاري جلسات کارگروه     -

کارشناسی به شرح زیر:
سازي مصرف انرژيکارگروه برق و بهینه-
کارگروه روابط کار و تامین اجتماعی-
کارگروه ارتقا سالمت کار-
الملل و توسعه صادراتکارگروه تجارت بین-
کارگروه آب و محیط زیست.-

:خوانیددر این شماره می
بکوشید و نیکی به کار آورید / چو دیدید -

سرما بهار آورید
گزارش کارشناسی انجمن مدیران صنایع -

پیرامون متن پیشنهادي قانون اتاق ایران
گذاري به دنبال تغییر قانون اتاقمجلس قانون-
شود اتاق بازرگانی غیرانتفاعی نباشدنمی-
هاي کور اقتصادانباشتی از گره-
هابود و نمود رژیم تحریم-
وکار در آلمانمالیات کسب-

:دسترسی به متن کامل مجله در لینک زیر
h p://www.amsiran.com/35490/

شماره جدید مجله کارآفرین منتشر شد
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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

نژادمهندس امیر بنایی
مدیر کارخانه شرکت 

کن تجارت آریا
(انجمن مدیران صنایع)
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اهللا کیوانیعزت
مدیر عامل و رییس هیات مدیره 

شرکت نیک محضر اسپادانا
(انجمن مدیران صنایع)

مهدي ایمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره  
شرکت مجتمع تولیدي چینی مقصود

(شعبه خراسان رضوي)

حامد پایون
مدیرعامل و رییس هیات مدیره 

شرکت آذر فلز پایون
(شعبه آذربایجان شرقی)

هابندي تشکلارزیابی و رتبه
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران 

بنـدي و ارزیـابـی        اقدام به رتبه1398از سال 
هاي عضو اتاق نموده است. هدف ارزیابی  تشکل

ها فراهم کردن زمینه توسعه کمی و کیفی تشکل
هاي حمایتی و و بسترسازي جهت تنظیم سیاست

اي و فراهـم کـردن     آموزشی و اقدامات توسعه
سازي پذیري مؤثر و همچنین ظرفیتزمینه رقابت

هاي اجرایـی در    براي به عهده گرفتن مسوولیت
المللی مطرح شـده    توسعه اقتصاد داخلی و بین

است.
معیارهاي ارزیابی شامل حکمرانی ، تاثیرگـذاري  

گري و خـدمـات   ها، عضویت، تنظیمبر سیاست
عنوان شده است و انجمن مدیران صنایع نیز بـه  
عنوان تشکل عضو اتاق ایران مورد ارزیابی قرار 

نیز اسنـاد و مـدارك       1399گیرد. در سال  می
انجمن مورد ارزیابی قرار گـرفـتـه اسـت و           

بندي اتاق با حضـور در      کارشناس واحد رتبه
انجمن و بررسی مدارك مورد نـیـاز و ارائـه        
توضیحات الزم ، گزارش اولیه ارزیابـی را از      

ها به انجمن ارسال نمودنـد  طریق معاونت تشکل
که با توضیحات ارائه شده و رفع اشکال اسناد و 

هـا و    مدارك تکمیلی مجدداً به معاونت تشکـل 
بندي ارسال گردید که نتایج آن پـس    واحد رتبه

از نهایی شدن به اطالع اعضاي محترم خـواهـد   
رسید. 

1399/12/4اي که روز دوشنبه مورخ       در جلسه 
با سرکار خانم رنجبر نماینده شرکت همایش         

-گستران صنعت پویا که برگزارکننده نمایشگاه      
المللی و سمینارهاي تخصصی در        هاي بین 

کشورهاي آفریقا، آسیا، اقیانوسیه و آمریکا          
هستند در محل انجمن برگزار گردید در زمینه          

هاي متقابل و فراهم آوردن شرایط          همکاري
مند شدن اعضاي انجمن از    مناسب به منظور بهره

مجموعه نمایشگاهی در شهر مسقط کشور عمان     
اندیشی گردید.باشد همکه به شرح زیر می

نمایشگاه و همایش محیط زیست، صنایع       –1
مارس 24الی  22وابسته و تجهیزات مرتبط (     

) در شهرهاي مسقط و صاحار2021

هاي ها و پارك  نمایشگاه و همایش دانشگاه   –2
علم و قناوري، صنایع وابسته و تجهیزات مرتبط        

)2021مارس الی اول آوریل 28(

هاي مرتبط با نفت و      نمایشگاه و همایش  –3
سپتامبر 15الی  13گاز و پتروشیمی و... (       

2021(

نمایشگاه و همایش شهر هوشمند، فناوري      –4
)2021آوریل 7الی 5اطالعات و... (

همکاري انجمن 
با شرکت 

»همایش گستران صنعت پویا«

نامه انجمن مدیران صنایع با شرکت پیرو تفاهم
10در ساعت ،بندي اعتباري پارس کیانرتبه

1399اسفند ماه سال 20صبح روز چهارشنبه 
کمیته بانکی و بازار سرمایه با حضور جمعـی  
از اعضا و کارشناسان در سالن اجتـمـاعـات    
انجمن برگزار گردید و مدیر عامل مـؤسـسـه    

بندي پارس کیان، جناب آقـاي دکـتـر        رتبه
، در خصوص چگونگـی و    رضا عربیمحمد

ها به عنوان یک ابزار بندي شرکتمزایاي رتبه
کارامد براي تامین منابع مـالـی، اطـالعـات       

کنندگان در   جامعی در اختیار اعضاي شرکت
کمیته قراردادند.

محور این جلسه پیرامون توضـیـحـاتـی در       
ها و مؤسسات مالی بندي شرکتخصوص رتبه

بود که این امر موجب باال بردن درجه اعتبـار  
گذاري آسان سازي و سرمایهها و شفافشرکت

خواهد شد.
بندي اعـتـبـاري    شایان ذکر است شرکت رتبه

پارس کیان، با مجوز رسمی از سازمان بورس 
و اوراق بهادار تاسیس گردیده اسـت و بـر       

هاي عضـو    مابین، شرکتنامه فیاساس تفاهم
نامه انـجـمـن از        توانند با معرفیانجمن می

امکانات و ابزارهاي مالی و پولی بـازارهـاي   
بندي اعتباري استفـاده  سرمایه با تاکید بر رتبه

نمایند همچنین با مشاوره با شرکـت پـارس     
ویژه ریسـک  کیان، دانش مدیریت ریسک ( به 

اعتباري) خود را ارتقا داده و از ساختارهـاي   
مـنـد   حاکمیت شرکتی در شرکت خود بهـره 

شوند.

کمیته بانکی و بازار سرمایه 
با موضوع رتبه بندي شرکت ها 

برگزار شد



1399اسفند ماه 
190شماره 

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

مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهـران  
صبح روز دوشنبه چهارم اسفـنـد   9:00در ساعت 

با حضور مقامات دولـتـی و بـخـش         1399ماه 
خصوصی در مرکز همایش هاي هتل بـزرگ ارم    

برگزار شد.
در این مراسم که با حمایت استانداري تـهـران،     
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تـهـران،     
اتاق ایران و کنفدراسیون صـادرات ایـران بـه        
صورت مجازي و حضوري (محـدود) بـرگـزار        

نمونه و شایسته استان تهران صادرکننده 14شد، 
شرکـت  6معرفی و از آنان تقدیر به عمل آمد که 

شرکت از اعضاي انجمن مدیران صـنـایـع    14از 
بودندکه اسامی آنان به شرح زیر است:

، مدیر عامل شـرکـت     محمد عالمیمهندس -1
گروه صنعتی پاکشو

مدیر عامل شـرکـت   ،  مهرداد نوريمهندس -2
تولیدي تک ماکارون

مدیرعامل گـروه  ،  محمدرضا عابديمهندس -3
صنعتی بوتان

مـدیـرعـامـل     ،حمیدرضا خلیـلـی  مهندس -4
پاالیشگاه نفت پارس

مراسم معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران
، مـدیـرعـامـل     احمد بستان چیمهندس -5

شرکت دمنده
، ابراهیم عسگریـان دمـاونـدي     مهندس -6

رییس هیات مدیره شرکت بلور و شیشه کاوه

این موفقیت را به هـمـه   انجمن مدیران صنایع 
گـویـد و     مدیران و کارکنان آنان تبریک مـی   

هاي بیشتري آرزومند است.برایشان موفقیت

برگزیدگان
»الضربپنجمین نشان امین«

پنجمین 1399شنبه دوازدهم اسفند ماه      روز  
137الضرب و همزمان با دوره برگزیدگان امین

سالگی تاسیس اتاق بازرزگانی تهران با           
حضور جناب آقاي مهندس اسحاق جهانگیري      
معاون اول رییس جمهور، شهردار تهران و          
رییس اتاق ایران و جمعی از کارآفرینان کشور 
در محل تاالر وحدت برگزار شد که از میان          

مجموعه موفق به   7مجموعه اقتصادي   250
الضرب شدند که   دریافت تندیس و نشان امین    

عالوه بر آن بر مبناي راي داوران یک مدیر           
صنعتی و یک پژوهشگر اقتصادي نیز نشان          

الضرب دریافت کردند.امین
الضرب به  کنندگان نشان امین  اسامی دریافت 
شرح زیر است:

، گروه کارخانجات فرش     رضا حمیدي    -
مشهد، تندیس و نشان

، الکترونیک افزار آزما،     جمشید بردبار    -
لوح و نشان

-

، گروه صنعتی بهشهر، لوح و اکبر الجوردیان 
نشان 

گذار کارخانه ویتانا،   ، بنیان رضا تهرانچی   -
تندیس و نشان

، فرش ذوالنوري، لوح    غالمرضا ذوالنوري   -
و نشان

، لوح و نشانمحمد احرامیان -
، تندیس و نشانمحمدرضا انصاري -
، به عنوان مدیر برتر     زاده  محمدرضا نعمت -

صنعتی ، لوح و نشان

-به همه دریافت   انجمن مدیران صنایع      
کنندگان تندیس و لوح در پنجمین دوره نشان        

ویژه به جناب   گوید به الضرب تبریک می  امین
از جمشید بردبار    و  رضا حمیدي    آقایان:  

اعضاي گرانقدر انجمن مدیران صنایع.

شود با عضویت در این صفحه و از شما عزیزان دعوت می

معرفی آن به دیگران، همراه ما باشید.

لینک صفحه اینستاگرام

h ps://instagram.com/ams.iran?

igshid=tzmgz5lcu6v5

صفحه اینستاگرام
جهت ارائه اخبار به اعضاي محترم»انجمن مدیران صنایع«

آغاز به فعالیت کرد

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 حق          

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

بینی نمایند تا انجمن بتواند بر اساس اهداف پیش         
شده در اساسنامه به تعهدات و وظایف خود اقدام          

عمل نماید


