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روزه آشنایی با سمینار نیم
بازار سرمایه

2صفحه 

تمدید مهلت ارائه مستندات 
مربوط به احراز ارز حاصل از 

1397صادرات سال 
3صفحه 

چهاردهمین جشنواره انتخاب 
کارآفرینان برتر

4صفحه 

تحت عنوان:182گزارش کارشناسی شماره 
هایـی بـه     بحثی پیرامون قرارداد کار و توصیه«

»کارآفرینان
خوانید:در این گزارش می

قانون کار و مـفـهـوم مـدت       7بررسی ماده -
قرارداد کار

بروز اختالفات در خصوص موقت و دائـمـی   -
بودن قراردادکار

هایی به کارآفرینانتوصیه-

تحت عـنـوان :     183گزارش کارشناسی شماره 
مروري بر مشکالت صنعت برق و ارائه برخـی  «

(ویرایش اول)»راهکارها
خوانید:در این گزارش می

مروري بر مشکالت صنعت برق در ایران
مشکالت ناشی از اجراي قانون هدفمند کـردن  -

ها ، مطالبات وزارت نیرو از دولتیارانه
هاباال بودن عمر نیروگاه-
گذاري و مصرف نامتوازن برققیمت-

بررسی عملکرد وزارت نیرو در ایجاد ظـرفـیـت    
هاي برنامه چهارم، پنجم و شـشـم     نامی در سال

توسعه

تحت عـنـوان:     184گزارش کارشناسی شماره 
هاي بخش صنعت جهت استـفـاده از     پتانسیل«

»بخشی به تولیدبازار سرمایه براي تحرك

2ادامه در صفحه 

گزارش هاي کارشناسی تهیه شده در 
بخش پژوهش انجمن

نکاتی پیرامون 
یک ماده قانونی

بحثی پیرامون قرارداد 
کار و توصیه هایی به 

*کارآفرینان

پس از پیروزي انقالب اسالمـی و اسـتـقـرار         
حکومت جمهوري اسالمی ایران با توجه به لزوم 
تغییر در بسیاري از قوانین و مقررات و انطباق آن 
با قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، در مورد 

هاي وسـیـعـی    قانون کار نیز مطالعات و بررسی
هاي متعددي مرکب از   انجام گرفت و کمیسیون

نمایندگان کارفرمایان و کارگران و وزارت کـار  
بدین منظور تشکیل شد و لزوم تنظیم قانون کـار  

هاي مختلف مطالعه و بررسی شـد  جدید از جنبه
نویس قـانـون کـار        متن پیش1362و در سال 

جمهوري اسالمی ایران به مجلس شوراي اسالمی 
تقدیم شد. این قانون پس از تصویب در مجلـس   
شوراي اسالمی چندین بار بین مجلس و شـوراي  
نگهبان قانون اساسی رد و بدل شـد و بـدون         
تصویب نهایی باقی ماند. سرانجام طبق دسـتـور    

گذار جمهوري اسالمی ایران حضرت امـام    بنیان
خمینی (ره) مجمع تشخیص مصلـحـت نـظـام         
تشکیل و موضوع رسیدگی و تصویب قانون کار 
به مجمع مذکور واگذار شد. مجمع مذکور قانون  
کار را مورد بررسی و مطالعه قرار داد و سرانجام 

آبان ماه 29تبصره در تاریخ 121ماده و 302در 
آن را تصویب کرد و از تـاریـخ         1369سال 

به مرحله اجرا گذارده شد.69/12/14
مشکالت 1369در حوزه قانون کار مصوب سال 

اي بروز کرد که در طـول      هاي عدیدهو چالش
گذرد سالی که از اجرایی شدن آن می30بیش از 

اند و اصـالحـات     همچنان حل نشده باقی مانده
هاي مختلف صورت نگرفته درخواستی در دولت

است و اگر اصالحی هم انجام شده اسـت بـه       
صورت خیلی جزئی بوده و پاسخگوي مشکالت 
روابط کار در کشور نبوده است. از جمله ایـن     

7موارد بحث قرارداد کار و تعیین مدت در ماده 
این قانون است.

به موجب این ماده قراردادهایی که بین کارگر و   
گردد از نظر قانـونـی مـالك      کارفرما منعقد می

تشخیص کلیه تعهدات طرفین بوده و معـتـبـر    
نـوع  3هاي آن     است. در این ماده و تبصره 
قرارداد قابل تشخیص است:

قراردادهاي مدت موقـت بـراي مشـاغـل         -
)1مستمر (بر اساس تبصره غیر

-قراردادهاي مشاغل مستمر که مدت در قرار-
)2شود (بر اساس تبصره داد ذکر می

قرارداد دائمی در مورد مشاغل مستمـر کـه     -
شود.مدت در آن ذکر نمی

به این معنی هرگاه در قرارداد مدت ذکر شـود  
اعم از اینکه طبیعت کار مستمـر بـاشـد یـا        

غیرمستمر قرارداد کار موقت خـواهـد بـود.      
هرگاه در قرارداد کار مدت ذکر نشود قـرارداد  

شود و در مورد قرارداد موقـت،  دائمی تلقی می
هرگاه در پایان مدت قرارداد طرفین تجدید یـا  

یـافـتـه تـلـقـی         تمدید نگردد، قرارداد خاتمه
قانون کار نیز 21گردد. این موضوع در ماده  می

به نوع دیگري بیان شده است. بر اساس بند د    
این ماده: انقضا مدت در قراردادهاي کـار بـا      
مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن، 
از مصادیق خاتمه قرارداد ذکر شده است بـه    
این معنی که هرگاه قراداد با مدت موقـت در    

یابد و پایان مدت تجدید نشود قرارداد پایان می
هرگاه در پایان مدت با رضایت طرفین قرارداد 
تجدید گردد چون ذکر مدت در آن شده است 
قرارداد براي همان مدت معتبر است و قـرارداد  

گردد.کار موقت تلقی می
در 1369با وجود صراحت قانون کار مصوب 

خصوص موقت و دائمی بودن قـراردادهـاي     
که اداره کل نـظـارت و       1370کار، از سال 

تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعـی  
اي قراردادهاي مدت محدود را در طی بخشنامه

صورت تجدید یا استمرار به قرارداد نامحـدود  
تبدیل کـرد تـاکـنـون کـه نـامـه وزیـر                

4ادامه در صفحه 
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اخبار شعب

1400روز چهارشنبه بیست و سوم تـیـرمـاه        
کارآفرینـی  «کارگاه آموزشی نیم روزه با عنوان 

در 12:00صبح تا   8:00از ساعت »ماندگار
محل سالن اجتماعات انجمن مدیران صـنـایـع    

برگزار شد.
-در این کارگاه که با حضور نمایندگان شرکت

هاي دارو پالسما، بیزینس کوچ نشـاط، گـروه     
-نقل بینوصنعتی بوتان،  سبز بهار فارس، حمل

ماکارون برگزار شـد    المللی کیان کارگو و تک
هنري –آقاي رضا زمانی مدیر مؤسسه فرهنگی 

اي بـه    نامه«کننده کتاب سرزمین نوروز و تهیه
موارد زیر را براي حـاضـران بـیـان       »فرزندم

نمودند:
دلیل طراحی و برگزاري کارگاه-
خـوان  پنج قانون طالیی براي اینکه کـتـاب    -

بهتري باشیم
دگرگـونـی در     «دوره تاریخی 5مروري بر -

»مفهوم کارآفرینی

تحلیل آماري و موضوعی نظرات، تجربیات و -
هاي کارآفرینان صنعت و تـجـارت در     اندیشه

اي به فرزندمکتاب نامه

هاي کارآفرینانی بازخوانی فرازهایی از صحبت-
عشـري،  همچون احمد قبائیان، احـمـد اثـنـی      
، جلـیـل   شادروان شاهرخ ظهیري، فاطمه مقیمی

افشار و علی محمد شریعتی مقدم و...
اتفاق بد در جهان که رو به کاهش است.16-
اتفاق خوب در جهان که رو به افـزایـش     16-

است.
در ادامه جلسه ابتدا جناب آقاي آریا مـجـیـدي    
مدیر اجرایی شرکت صابر و نماینـده رسـمـی      

دبی در ایـران    2021المللی اکسپو نمایشگاه بین
در خصوص مزایاي نمایشگاه مطالبی را بـراي      

هایی حاضران ارائه نمودند و تاکید کردند شرکت
که از طریق انجمن مدیران صنایع براي نمایشگاه 

نام کنند از تخفیف برخوردار خواهند شد.ثبت
سپس دبیرکل انجمن در خصوص همکاري بـا    

المللی اکسـپـو     هاي بیننماینده رسمی نمایشگاه
هاي انجمن در ایـن زمـیـنـه         و فعالیت2021

-سخنرانی و سپس جناب آقاي مهندس شریعتـی 
گذار شرکت نوین زعفران از تجربیات مقدم بنیان

هاي این شـرکـت   و چگونگی فعالیت و موفقیت
المللی بیاناتی ایراد فرمودند.در عرصه بین

در انجمن مدیران صنایع»کارآفرینی ماندگار«برگزاري کارگاه 

انجمن مدیران صنایع دفتر نیشابور
مشارکت و حضور هیات رییسه و کادر           -

هاي تخصصی  اجرایی در جلسات کارگروه
اي به منظور رفع مشکالت       نشست مشاوره -

واحدهاي صنعتی 
همایش حفظ  –آوري  برگزاري سمینار تاب  -

امنیت شغلی کارفرمایان  
برگزاري جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع         -

تولید براي واحدهاي شرکت خوراك دام طوس       
شکن بینالود و ایران شرق و ...        نیشابور، صخره 

1400/1/25در تاریخ 
مشارکت و حضور دبیر انجمن در مراسم          -

افتتاحیه خط تولید جدید شرکت اگزوز خودرو        
خراسان با حضور معاون وزیر صمت و              

مدیرعامل یاپکو
هاي برتر در    برگزاري اولین جشنواره ایده     -

هوشمندسازي سیستم مدیریت ساختمان با          
عنوان طرح شتاب که با همکاري مرکز آموزش         

کاربردي و انجمن مدیران صنایع دفتر         -علمی
آغاز شده بود به    1399نیشابور که از آبان ماه       

صورت مجازي از طریق اسکاي روم در تاریخ            
برگزار شد.1400/2/30

گزارش هاي کارشناسی 
تهیه شده 

در بخش پژوهش انجمن
1ادامه از صفحه 

در این گزارش می خوانید:
وضعیت بخش صنعت در تامین مـالـی از       -1

طریق بازار سرمایه
مزایاي کلی تامین مالی در بازار سرمایه-2
ابزارهاي تامین مالی در بازار سرمایه-3
هاي پیشنهادي براي تامین مـالـی در     روش-4

بستر بازار سرمایه
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.

انجمن مدیران صنایع با توجـه بـه شـرایـط         
اقتصادي روز و براي اینکه شرکت هاي عضو با 
بازارهاي سرمایه آشنا شوند در نظر دارد سمینار 

آشنایی بـا بـازار       «نیم روزه اي تحت عنوان 
12شنبه صبح روز سه10ساعت را در »سرمایه

در مـحـل   ) 1400/5/12مرداد ماه سال جاري ( 

سمینار نیم روزه
آشنایی با بازار سرمایه

سالن اجتماعات انجمن برگزار نماید.
در این سمنیار مدیرعامل شرکت سـبـدگـردان      

کنندگان را با بازارهاي سـرمـایـه،    آسمان شرکت
گذاري هاي سرمایهبازار کاال، بازار بدهی و روش

آشنا خواهند نمود.
روز تقاضا دارد حضور قطعی خود را حداکثر تا 

1400مـرداد مـاه سـال          10دوشنـبـه     
و یا 88839641به نمابر شماره ) 1400/5/10( 

ــه آدرس              ــی ب ــک ــی ــرون ــت ــک ــت ال پس
anjoman.modiran@yahoo.com ارسال

نمایید.
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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 چهل ویکم

دکتر یاسمن نجیبی
مدیر اجرایی شرکت

سبز بهار فارس
(انجمن مدیران صنایع)
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مهندس علی نقیب
صنعت و «به عنوان رئیس کمیسیون 

برگزیده شد»معدن اتاق تهران

جناب آقاي مهندس علی نقیب، عضو هیات          
نمایندگان اتاق تهران و عضو هیات مدیره           
انجمن مدیران صنایع، به عنوان رئیس کمیسیون       
صنعت و معدن اتاق تهران به مدت دو سال            

انتخاب شدند.
انجمن مدیران صنایع مدیران صنایع این            
انتخاب شایسته را به جناب آقاي مهندس نقیب        
و اعضا تبریک گفته و برایشان آرزوي              

هاي بیشتري دارد.موفقیت

مهندس امیر صالحی
مدیر عامل شرکت
سبدگردان آرتین

(انجمن مدیران صنایع)

مسعود سلطان زالی بگلو
مدیر عامل و نایب رییس هیات 
مدیره شرکت سبدگردان آسمان

(انجمن مدیران صنایع)

اکبر بازوبنديعلی
مدیر کارخانه شرکت 

برادران بازوبندي
(شعبه نیشابور)

احمد دالویز
مدیرعامل شرکت

هاي لبنی ناودیس ثامن فرآورده
(شعبه نیشابور)

حسن بکائیان
المللیمدیرعامل شرکت بین

گذاري پروژه سپهر صدرا خراسان  سرمایه
(شعبه نیشابور)

رهسیدکاظم خاك
مدیرعامل شرکت

فوالد شیراز
(شعبه فارس)

مهندس سیدامیرحسین قرشی
مدیرعامل شرکت
سیم الکی فارس
(شعبه فارس)

که به علل مـخـتـلـف       97صادرکنندگان سال 
اند  نسبت به ایفاي تـعـهـدات    تاکنون نتوانسته

ارزي این سال اقدام کنند، تا نیمه مـرداد مـاه     
فرصت دارند تا مدارك و مستندات مربوط بـه    

را ارائـه  97احراز ارز حاصل از صادرات سال 
نمایند. ارسال مدارك و مستندات بر مـبـنـاي       
ایفاي تعهدات ارزي نبوده و نیازمند بررسی در   

ذیل بخش الف بسته سـیـاسـتـی       2کمیته بند 
بازگشت ارز حاصل از صادرات است تا در این 

گیري شود.خصوص تصمیم
توانند صرفاً نسبت بـه ارائـه     صادرکنندگان می

درخواست و مستندات مربوط به درخـواسـت     
احراز ارز حاصل از صادرات بر اساس مـدارك  
موجود در تارنماي سازمان توسعه تجارت ایران 

اقدام کرده تا پس از www.tpo.irبه آدرس 
بررسی و احراز ارز حاصل از صادرات، فراینـد  

ایفاي تعهدات ارزي آنان پیگیري شود.

تمدید مهلت ارائه مستندات
مربوط به احراز ارز حاصل از 

1397صادرات سال 

در بخشی از این نامه آمده است:

در حال حاضر بنا به دالیل متعدد، منـاطـق   
آزاد تجاري صنعتی در دستیابی به اهـداف    
خود موفق نبودند و تا زمانی که این مسائل 
و مشکالت مرتفع نشوند، اصالحـات ایـن     

تواند در توفیق اینگونه منـاطـق   چنینی نمی
مؤثر باشد. به عنوان مثال، برخی از ایـن       
مناطق به لحاظ امکانات زیرساختی دچـار    
کمبود هستند که در حال حاضـر جـزیـره      
کیش مصداق بارز ایـن وضـع اسـت و          
مهمترین نهاده تولید این جزیره که تأمـیـن   

هاي اتاق ایران و ارسال نامه انجمن مدیران صنایع به معاونت تشکل
نویس اصالح قانون مقررات صادرات و واردات اظهارنظر در خصوص  پیش

درباره نحوه فعالیت مناطق آزاد تجاري صنعتی در ایران
انرژي و برق است با چالش جدي مواجه است 

اي مشخص براي رفـع ایـن       و برنامه توسعه
مشکل زیربنایی در دستور کـار نـهـادهـاي       
تخصصی وجود ندارد. این موضوع در تمامی  

منطقه آزاد کشور عمومیت دارد که بـراي    9
جبران برخی کمبودها ناچارنـد از طـریـق        
واردات و دریافت عوارض از واردات کسـب  
درآمد کنند تا از این طریق امـورات جـاري     

هـا  خود را تنظیم و به ایجاد برخی زیرساخت
اقدام کنند. لذا تا زمانی که این کمبودها مرتفع 

تـوانـد در     نشوند، اصالحات بدین شکل نمی
توسعه صادرات کشور موثر باشد.
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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 نشانی: خیابان استاد مطهري، روبه

، 264خیابان میرعماد، شماره 
طبقات سوم و چهارم

88825385و 88304070هاي: تلفن
88839641فاکس: 

از تمامی کارآفرینان دعوت می شود از تـاریـخ   
با مراجعه به وبگاه 1400/5/10لغایت 1400/4/1

karafar inanebartar . i r یــــــــــا
karafarinanebartar.mcls.gov.ir فرآیند

نام در این جشنواره را تکمیل نمایند.ثبت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
کند:برگزار می

چهاردهمین جشنواره انتخاب 
کارآفرینان برتر

2020رویداد جهانی اکسپو دبی 
با 1400/7/9لغایت  1400/1/11مدت شش ماه از تاریخ      به  »دبی2020نمایشگاه جهانی اکسپو    «

»شرکت صابر «گردد،  المللی در کشور امارات برگزار می     کشور و سازمان بین   190حضور بیش از    
المللی نماینده رسمی نمایشگاه بین       

با انجمن تفاهم نموده است     2020اکسپو
مندي اعضا محترم    تا زمینه حضور و بهره    

نامه از سوي   از این رویداد را با معرفی      
.انجمن فراهم آورد

مندان جهت کسب اطالعات بیشتر     عالقه
هاي توانند با شماره  و شرایط حضور می   

تماس 88813047و  88304070انجمن  
هاي محترم عضو در این رویداد تسریع و تسهیل گردد.حاصل فرمایند تا زمینه حضور شرکت

نکاتی پیرامون 
یک ماده قانونی

بحثی پیرامون قرارداد کار و 
*توصیه هایی به کارآفرینان

1ادامه از صفه 

محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خرداد مـاه  
خطاب  به رئیس دیوان عدالت اداري مبنی 1400

-ترین رايبر تجدیدنظر در خصوص یکی از مهم
هاي دیوان عدالت اداري در ایـن خصـوص را       
کرده است، همواره موضوع قراردادهاي موقت و   
دائم مورد کشمکش میان کارفرمایان و کـارگـران   

بوده است.
7با وجود تعابیر مختلف و متضادي که از مـاده    

شود و با توجه به کلیه احـکـام و     قانون کار می
هایی که تاکنون در خصوص قراردادهاي بخشنامه

کار صادر گردیده و همچنین با توجه به صراحت 
آشکار قانون کار در مورد قرارداد موقت و امکان 
فسخ آن در پایان مدت قراداد و یا تـمـدیـد و        

ذالک به لـحـاظ     تجدید آن براي همان مدت، مع
وجود تعابیر مختلف در این زمینه که در عـمـل     
مشکالتی براي کارآفرینان بوجود می آورد نکات 

شود:زیر توصیه می

الزم است در هر استخدام جدید قرارداد کـار  -1
به صورت کتبی تنظیم گردد و در متن آن مـدت    

قرارداد مشخص شود.
به بخش اداري و کارگزینی توصـیـه گـردد      -2

چنانچه مایل به تمدید قراردادهاي منعقده هستنـد  

یک هفته قبل از خاتمه مدت قرارداد، قـرارداد    
جدید با متن تمدید قرارداد را تنظـیـم و بـه        
امضاي طرفین برسانند و در مورد مسائلی که تا 
آن تاریخ از سوي شوراي عالی کار تـعـیـیـن     
تکلیف نشده است بندي پیش بینی گردد که بـر  

آن اساس مواد قرارداد قابل تغییر باشد.
از استخدام افراد جدید بـا قـراردادهـاي      -3

شفاهی و یا تمدید قراردادها به صورت شفاهی 
خودداري گردد چرا که تمدید ضمنی قراردادها 

بار جنبه موقت خواهد داشـت و اگـر         1تا 
بار به صورت ضـمـنـی    دومینقراردادي براي 

تمدید گردد دائمی قلمداد خواهد شد.
شود بند یک و دو اجرایـی  اکیداً توصیه می-4

رویه کنـونـی   3شود، چرا که در خصوص بند 
اینگونه است که تمدید ضمنی قرارداد براي بار 
اول جنبه موقت خواهد داشت و امکان تغییر آن 
وجود دارد و ممکن است در آینده نیز دچـار    

تغییر شود.
انـجـمـن    182برگرفته از گزارش شماره   *  

مدیران صنایع، بحثی پیرامون قـراردادکـار و       
، واحد 1400توصیه هایی به کارآفرینان، تیرماه 

پژوهش

ارسال نظر انجمن مدیران صنایع
به کمیسیون صنایع اتاق ایران

در خصوص قطع برق صنایع نورد و 
فوالد ایران:

بنا به درخواست کمیسیون صنایع اتاق ایران انجمن        
مدیران صنایع نظرات خود را در این خصوص بیان         

داشت و پیشنهاداتی را به شرح زیر ارائه داد:
پیشنهاد مشخص این است که وزارت نیرو با             

اي را  هاي تخصصی فوالدي و نوردي جلسه      انجمن
ها برنامه  برگزار کنند تا براساس نوع فعالیت آن         

هاي خاموشی تنظیم کند. زیرا براي برخی از بنگاه         
فعال در صنعت نورد و فوالد، قطع برق حتی یک            

زاست و اگر به اینگونه      روز خسارت بار در شبانه  
صنایع اعالم شود که چند هفته وضعیت تأمین برق          
ناپایدار است، کل خط تولید را براي آن چند هفته           

ها در مدار نداشته باشند از وقوع خسارت به آن           
شود. پرهیز می

پیشنهاد دیگري که براي این صنایع قابل ارائه است          
این است که اینگونه صنایع اقدام به احداث و یا            
فراهم کردن امکاناتی باشند که خود بتوانند برق           

-خود را به صورت پایدار تأمین کنند، زیرا چشم          
مدت مربوط به تأمین پایدار     مدت و میان  انداز کوتاه 

برق کشور چندان مناسب نیست.
راهکار بعدي این است که این صنایع به دنبال             
تنظیم قراردادهاي خرید و دریافت تضمینی برق با         

هاي خصوصی و وزارت نیرو باشند.       نیروگاه


