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کند :انجمن مدیران صنایع برگزار می
سمینار نیم روزه

آشنایی با سازوکار فعالیت «
»بورس کاالي ایران

4صفحه 

هاي بالتکلیفتشکل
4صفحه 

انجمن مدیران صنایع منتشر کرد :
اظهارنظر در خصوص طرح تشکیل

هاي صنفی و تخصصیتشکل
2صفحه 

1401سررسیدنامه سال 
انجمن مدیران صنایع

انجمن مدیران صنایع در نظر دارد با توجـه بـه     
هاي گذشته، به منظور معرفـی  تجارب موفق سال
هاي عضو و تهیه یک هـدیـه     هرچه بهتر شرکت
اي مـنـاسـب امسـال نـیـز           نوروزي، با هزینه
را تدوین و منتشر نماید.1401سررسیدنامه سال 

سررسید رقعی با جلد گالیـنـگـور مـرغـوب،        
دوخت، صفحات تحریر دو رنـگ و    صحافی ته

گالسه  چهاررنگ با کیفیت باال و طراحی ویـژه  
شود.  تهیه می

هاي عضو انجمن بـا درج    مدیران صنایع شرکت
آگهی و سفارش سررسیدنامه براي مـجـمـوعـه     

توانند همچون گـذشـتـه    تحت مدیریت خود می
تشکل خود را  یاري نمایند.
شود بـراي کسـب       از اعضاي محترم تقاضا می

و 88304070هاي اطالعات بیشتر با شماره تلفن
تماس حاصل نمایند.88813048

مجمع عمومی عادي  ساالنه
نوبت دوم-انجمن مدیران صنایع 

انجمن مدیران صنایع خلیلی درمجمع عمومی عادي ساالنهآقاي مهندس محسنسخنان جناب
»دولت و جامعه مدنی  دو کفه ترازوي توسعه«

پروردگار متعال را سپاسگزارم که این امکان را فراهم آورد تا بار دیگر در جمع شما عزیزان و یاران 
یري از مباحث مطرح شده در این مجـمـع   و سروران گرامی افتخار حضور داشته باشم و ضمن بهره 

شریف، نکاتی را نیز به اختصار عرض نمایم.
...مان مطلعند و به اقتضاي همه عزیزان یقینا بیش از این ارادتمند از وضعیت اقتصادي سیاسی میهن

براي مطالعه متن کامل سخنان جناب آقاي مهندس خلیلی در مجمع عمومی عادي انجمن مـدیـران     
مراجعه فرمایید.www.amsiran.comصنایع به وب سایت انجمن به آدرس 

1400/8/22صبح روز شنبه مورخ 11در ساعت 
مجمع عمومی ساالنه انجمن مدیران صنایـع در    

به صورت برخط در اتاق بازرگانـی،  1400سال 
صنایع، معادن و کشاورزي ایـران بـا حضـور        
جمعی از مدیران عضو و اعضاي هیات مدیره و   
جناب آقاي میرشفیعی نماینده اتاق ایران برگـزار  

شد.

ابتدا جناب آقاي مهندس محسن خلیلی ریاسـت  
انجمن سخنرانی نمودند و سپس آقایان: مهنـدس   
خلیلی به عنوان رییـس جـلـسـه و نصـراهللا            
محمدحسین فالح و سید حسین سلیمی به عنوان 
ناظر و محمدرضا ستوده به عنوان منشی انتخـاب  

شدند و جلسه رسمیت یافت.

در ادامه برابر دستور جلسه آقاي مـحـمـدرضـا     
-ستوده، دبیرکل انجمن گزارش عملکرد فعالیت

را به اطالع اعضـاي    1399هاي انجمن در سال 
کنندگان که بـه    حاضر در جلسه و دیگر شرکت

صورت برخط مشارکت داشتند رساندند. آقـاي     
دار انـجـمـن      مهندس سیدحسین سلیمی خزانه

گزارش مالی و بودجه انجمن را ارائه نمودند و   
عشري بـازرس انـجـمـن،       در غیاب آقاي اثنی

گزارش بازرس توسط آقـاي مـحـمـدرضـا        
جابرانصاري نایب رییس انجمن قرائت شد.

ها و عملـکـرد   سپس در مورد گزارش فعالیت
و برنامه و بـودجـه   1399مالی انجمن در سال 

گیري به عمل آمد که تصویـب  راي1400سال 
6/5شد و حق عضویت اعضاي جدید مبلـغ    

میلیون تومان و ورودیه مبلغ پانصد هزار تومان 
تعیین گردید و روزنامه اطالعات به عـنـوان     

روزنامه رسمی انتخاب شد.
گیري در ادامه براي انتخاب بازرس قانونی راي

-به عمل آمد که بار دیگر آقاي احمد اثـنـی    
عشري به عنوان بازرس اصلی و آقاي قـاسـم   

البدل انتخـاب  مصطفوي به عنوان بازرس علی
شدند.

همچنین مصوب شد براي بازسازي انـجـمـن،    
اعضا کمک هاي مالی و یا جنسی نمایند کـه    
در محل آقاي مهندس خلیلی اعـالم کـردنـد      

میلیون تومان و آقاي محمـدحسـیـن    100مبلغ
میلیون تومان کمک 30فالح اعالم کردند مبلغ 

خواهند نمود. ضمناً قرار شد در اولین جلسـه   
اي با عضویت تعـدادي از    هیات مدیره کمیته

اعضاي هیات مدیره براي بازسازي انـجـمـن    
تشکیل و اقدامات بعدي توسط این کـمـیـتـه     

انجام شود.
پایان یافت.13:00مجمع در ساعت 
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اخبار شعب

انجمن مدیران صنایع منتشر کرد:
اظهارنظر در خصوص طرح تشکیل

هاي صنفی و تخصصیتشکل
در بخشی از این گزارش آمده است:

هاي صنفی و تخصصـی بـا     طرح تشکیل تشکل
مـاده در    149نمایند مجلس و در   44امضاي 

دستور کار مجلس شوراي اسالمی قـرار دارد.      
دلیل ارائه این طرح از سوي نمایندگان، مسکوت 

هـاي  ماندن موضوع تشکیل و فعالیت تشـکـل    
صنفی و تخصصی در قانون جـدیـد احـزاب        

1395است. چرا که از سال    1395مصوب سال 
و با تصویب قانون نحوه فعالـیـت احـزاب و        

سمینار 
مالیات بر ارزش افزوده مصوب «

»1400خرداد 
برگزار شد

انجمن مدیران صنایع به منظور آشنایی مدیران          
عضو با قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده،           

روز چهارشنبه مورخ    1400مصوب خرداد ماه     
علیرضا سمیناري برگزار کرد و آقاي      1400/7/21

بخش معاون اسبق مالیات بر ارزش افزوده        طاري
مدیران 18الی  14از ساعت   سازمان امور مالیاتی    

هاي آن  کننده را با قانون جدید و مغایرت       شرکت
با قانون قبلی آشنا و راهنمایی نمودند.

در این سمینار موارد زیر مطرح و تشریح شد:
بررسی مبانی نظري مالیات بر ارزش افزوده-
بررسی محورهاي تغییرات بنیادي در قانون         -

دائمی مالیات بر ارزش افزوده
بررسی تعاریف مقرر در قانون-
تکالیف مؤدیان مقرر در قانون-
ها و  بررسی سامانه ثبت معامالت و فرصت       -

هاي آنچالش
هاي کاالها و خدماتبررسی معافیت-
شرایط قبول اعتبارت پرداختی-
مأخذ،  نرخ و محاسبه مالیات و عوارض-
جرائم مقرر در قانون-
فرآیند ابالغ و طرح دعاوي در مراجع اختالف-
مالیات کاالهاي خاص و مالیات سبز.-

برگزاري اجالس عمومی ساالنه و 
انتخابات هیات رییسه 

انجمن مدیران صنایع شعبه اصفهان
اجالس عمومی ساالنه و انتخابات هیات رییسه 
شانزدهمین دوره انجمن مدیران صنایع شـعـبـه    

بـا  1400/8/6اصفهان روز پنج شنبه مـورخ    
حضور مدیر امور شعب و نماینده انجمن و بـا    

نفر از اعضاي انجمن و میهمانان در   46شرکت 
باغ آقاي مهندس رهنما برگزار شد.

ابتدا آقاي مهندس رهنما رییس هیات رییسه و   
آقاي مهندس ذره بینی به حضار خوشامد گفتند 
و گزارشی از فعالیت هاي انجـمـن را ارائـه        
نمودند و در ادامه با انتخاب هیـات ریـیـسـه،       
اجالس رسمیت یافت و گزارش فعالیت هـا و    
عملکرد مالی توسط آقاي مظفري خـزانـه دار     

ارائه و به تایید رسید.
سپس انتخابات هیات رییسه دوره جدید برگزار 

سال 2و اعضاي اصلی و علی البدل براي مدت 
به شرح زیر انتخاب شدند:

اعضاي اصلی آقایان:
مهندس مسعود جمالی  –1
هاشمی  مهندس عزیزاهللا بنی–2
مهندس سیدمحمد سجادي فر  –3
مهندس علیرضا بینا –4
احمد مهندس محمدرضا گل–5

البدل آقایان:اعضاي علی
مهندس محمدحسین بصیري  –1
مهندس مسعود مجنون–2

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

تولید شهرستان زبرخان در مـحـل سـالـن           
فرمانداري شهرستان با حضور فـرمـانـدار و        
اعضاي ستاد و دادستان شهرستان زبرخـان و    

هاي ارمغان مـانـدگـار، ذوب      بررسی شرکت
فلزات طلوع حیدري، تولید مرغ پروانه مربـی،  
سیدمجتبی حسینی، صنایع پلیمري دنا تولیـدي  
چسب و شرکت حجیم دانه حافـظ تـجـارت      

کـه در ایـن       1400/7/7پارسیان در تاریخ 
هاي مقتضی ها بررسی و تصمیمجلسات پرونده

گرفته شد.
جلسه هیات ورزشی کارگري شـهـرسـتـان     -

نیشابور با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفـاه    
اجتماعی مدیران و نمایندگان فرهنگی، ورزشی 
و اقتصادي شهرستان و نمایندگان شهرستان در 
مجلس در محل سالن آمفـی تـآتـر جـهـاد          

بـعـدازظـهـر     5دانشگاهی نیشابور در ساعت 
برگزار گردید.1400/7/24مورخ 

هاي سیاسی، هیچ مـجـوزي از سـوي        گروه
هـا  وزارت کشور براي ادامه فعالیت این تشکل

رسد مشـکـالت     صادر نشده است. به نظر می 
هاي ثـبـت شـده در        ایجاد شده براي تشکل

ها است و در     وزارت کشور ادامه فعالیت آن
هاي صنفی و خصوص تاسیس و تشکیل تشکل

تخصصی با توجه به قوانین موجود در ایـن      
حوزه هیچ خأل قانونی وجود ندارد که نیازمنـد  

اي باشد. مشـکـل ادامـه         تصویب قانون تازه
هاي صنفی و تخصصی ثبت شده فعالیت تشکل

در وزارت کشور است که بایـد از طـریـق        
اصالح و یا الحاق قوانین مرتبط و مـوجـود       

پیگیري گردد.  
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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

مهندس نیما نبئی
مدیرعامل شرکت 

وسام طب وندا
(انجمن مدیران صنایع)
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دوست کوریجانیحقمهندس کیانوش
نایب رییس هیات مدیره 

شرکت الماسه سازه
(انجمن مدیران صنایع)

دکتر هادي خالقی اسکویی
مدیرعامل شرکت 
مانی خالق ایرانیان

(شعبه آذربایجان شرقی)

مهندس علیرضا فرهنگی خسروشاهی
مدیرعامل شرکت خدمات 

رعد آبو الکترونیکمهندسی برق
(شعبه آذربایجان شرقی)

دکتر رضا رزمی
رییس هیات مدیره 

شرکت پاالیش ایمن راه
(شعبه آذربایجان شرقی)

مهندس مهدي محجل امامی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره 

شرکت ویرا اندیش آذر
(شعبه آذربایجان شرقی)

علی گوهري
مدیرعامل و رییس هیات مدیره

شرکت شایان گوهر سهند
(شعبه آذربایجان شرقی)

سیدحسین منصوري
مدیرعامل شرکت 
زاگرس خیام شرق

(دفتر نیشابور)

هاي اجرایی انجمنبرنامه
در نیمه دوم سال

نظر در مورد مسائل و          به منظور تبادل    
هاي عضو انجمن مقرر    مشکالت مالی شرکت  

است کمیته مالی با دبیري مدیر امور مالی و با     
عضویت تعدادي از مدیران مالی در انجمن         

تشکیل شود.
هاي عضو انجمن    از مدیران محترم شرکت    

شود جهت آمادگی براي        درخواست می  
عضویت در کمیته مذکور با شماره               

تماس الهام نجیب   سرکار خانم   88309973
حاصل نمایند.

قابل توجه اعضاي محترم تهران
در اسرع وقت نسبت به ارسال یک قطعه           لطفاً

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

انجمن مدیران صنایع منتشر کرد
اظهارنظر کارشناسی با عناوین :

» ها با نگاهی مروري بر بحث تثبیت قیمت-
ها و  به طرح الزام دولت به تثبیت قیمت         

»کنترل تورم

1401نگاهی به بخشنامه بودجه سال        «-
»کل کشور

هاي کارشناسی  شود کلیه گزارش  یادآور می 
در پایگاه اینترنتی انجمن به آدرس             

www.amsiran.com    قرار دارد و اعضاي
برداري نمایند.توانند از آن بهرهمحترم می

سمینار 
آشنایی با مسائل و مشکالت اجراي «

قوانین و بخشنامه هاي سازمان تامین 
برگزار شد» اجتماعی

1400/8/19روز چهارشنبه مورخ 14در ساعت 
آشنایی با مسائل و مشـکـالت   «روزه سمینار نیم

هاي سازمـان تـامـیـن       اجراي قوانین و بخشنامه
در سالن اجتماعات انجمن با حضـور  »اجتماعی

نفر از مدیران واحدهـاي عضـو     22و مشارکت 
انجمن مدیران صنایع برگزار شد. در این سمینـار   

محـمـد   جناب آقاي 
محمدي مدیرکل نام 

هاي نویسی و حساب
انفـرادي سـازمـان      

-در خصوص برخی از بخشنامـه تامین اجتماعی 
هاي سازمان که مشکالتی را براي مؤدیـان بـه     

اي وجود آورده بود از جمله ضـوابـط بـیـمـه       
کاران مطالب مفیدي را بیان داشتند و بـه    مقاطعه
هاي حاضران در جلسه پاسخ الزم را ارائـه  سوال

کمک به موسسه خیریه کهریزكنمودند.
انجمن مدیران صنایع طی چهار دهه فعالیت خود            
همواره با کمک اعضاي محترم توانسته است به یاري          

-هاي خیریه در سراسر کشور شتافته و شرکت       مؤسسه
هاي عضو انجمن نیز به دلیل این که وجوه مرتبط با            

هاي مشمول مالیات محاسبه     امور خیریه جزو هزینه    
اند.شود، همواره در کارهاي خیر پیشگام بودهنمی

اکنون مؤسسه خیریه کهریزك استان البرز براي تامین         
، MSمددجویان (سالمند، معلول، بیماران      نیازهاي

ضایعه نخاعی و کودکان معلول ذهنی و اوتیسم)            
دست یاري به سوي شما خیرین بزرگوار دراز  نموده          

اي نیازها را به انجمن اعالم کرده         است و طی نامه    
است.

هاي ارزنده شما، آسایش و کاهش        امید است کمک  
آالم این دسته از نیازمندان را فراهم نماید.

جهت کسب اطالعات بیشتر به لینک زیر مراجعه            
نمایید:

http://www.amsiran.com/40461 /
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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 نشانی: خیابان استاد مطهري، روبه

، 264خیابان میرعماد، شماره 
طبقات سوم و چهارم

88825385و 88304070هاي: تلفن
88839641فاکس: 

شماره جدید نشریه کارآفرین
منتشر شد

خوانید:در این شماره می
هاي بخش صنعت جهت استـفـاده از     پتانسیل-

بخشی به تولیدبازار سرمایه براي تحرك
گراییگیري دور سوم بیماري تقلیلاوج-
گذاريدر حال گردهمایی و بدون سیاست-
ریز و درشت اقتصاد کالن تا پایان شهریورماه-
فراز و فرود پتروشیمی-
یورش چین به معامله و استخراج رمز ارزها-

توانید  به پایگاه براي مطالعه نشریه کارآفرین می
ــه آدرس               ــن ب ــم ــج ــی ان ــرن ــت ــن ای

www.amsiran.com.مراجعه نمایید

انجمن مدیران صنایع برگزار می کند:
سمینار نیم روزه

آشنایی با سازوکار فعالیت «
»بورس کاالي ایران

محورهاي این سمینار عبارتند از:
هاي کاالیی در ایران و جهان، کارکردهاي بورس
هاي کاالیی، جایگاه بورس کاالي ایران در بورس

بازار سرمایه، تاریخچه فعالیت بـورس کـاالي       
ایران، ساختار کلی بازارهاي معامالتـی بـورس     
کاالي ایران، کاالهاي پذیرش شده در بـورس      
کاالي ایران، فرآیند پذیرش، معامالت و تسـویـه   
در بازار فیزیکی، فرآیند انجام معامالت در بـازار  
مناقصه، فرآیند انجام معامالت در بازارهاي مالـی  
بورس کاال، فرآیند انجام معامالت در بازارهـاي  
مشتقه بورس کاالي ایران، نگـاهـی بـه آمـار         

معامالت.
-هاي عضو دعوت مـی از مدیران محترم شرکت

نماید در صورت تمایل به مشارکـت در ایـن       
بـا روابـط     88304070شماره   سمینار از طریق

عمومی انجمن تماس حاصل فرمایند.

قانـون اسـاسـی      26بر اساس اصل-آمنه حسینی  
هاي سیاسی و صنفی و   احزاب، جمعیت ها، انجمن

هاي دینی شناخته شـده  هاي اسالمی یا اقلیتانجمن
آزادند مشروط به اینکه اصول اسـتـقـالل، آزادي،      
وحدت ملی، موازین اسالمی و اساس جـمـهـوري    

رغم صراحت این مـاده  اسالمی را نقض نکنند. علی 
هاي صنفی، در شـهـریـور        مبنی بر فعالیت انجمن

هاي سیاسی و   قانون فعالیت احزاب، جمعیت1360
هاي اسالمی به تصویب مـجـلـس      صنفی و انجمن

شوراي اسالمی رسید. به موجب این قانون، بـراي     
هـا  نحوه و چگونگی فعالیت احزاب و انـجـمـن       

تکالیفی مقرر شد و وزارت کشـور و بـه ویـژه          
این قانون (موسوم به کمیسـیـون    10کمیسیون ماده 

احزاب) به عنوان مجري تعیین شدند. تـا      10ماده 
هاي تخصصی و صنفی ثبت شده انجمن1395سال 

بر اساس این قانون مجوزهاي الزم جهت برگـزاري  
مجامع و برگزاري انتخابات و مواردي از این قبیـل  

-احزاب انجام می10را با هماهنگی کمیسیون ماده 
گردید و از طریـق  دادند و مجوزهاي الزم صادر می

ها و موسسات وزارت کشور به سازمان ثبت شرکت
.شدغیرتجاري اعالم می

ادامه یافت و با ابالغ قانـون  1395این روند تا سال 
هاي سیاسی در آذرمـاه  نحوه فعالیت احزاب و گروه

هاي صنفی و تخصصـی از    موضوع تشکل95سال 
هـا و    قانون احزاب خارج شد. بنابرایـن تشـکـل      

هاي صنفی و تخصصی که براساس قـانـون     انجمن
، منحصرا از وزارت کشور و در قـالـب   1360سال 

گرفـتـنـد و      ، مجوز می10مصوبات کمیسیون ماده 
کردند دچار مشکالتی گردیدند. چرا کـه   فعالیت می

از نظر سازمان ثبت مرجع صدور مـجـوز بـراي        
تشکلهاي صنفی و تخصصی وزارت کشور اسـت    

) و با توجه به حذف ایـن   1360(مطابق قانون سال  
، وزارت کشـور نـیـز      1395تشکلها از قانون سال 

هایی از قـبـیـل      حاضر نیست مجوزي براي فعالیت
برگزاري مجامع، انتخابات و حتی انـحـالل ایـن        

ها صادر کند و به طبع آن سازمان ثبت نـیـز   تشکل
هـاي  کدام از فعالیتبدون مجوز وزارت کشور هیچ

-شناسد و ثبت نمیها را به رسمیت نمیاین تشکل
ها از اینجا رانده و از آنجا مـانـده   کند و این تشکل

.اندشده
ها از قانون جدید مصـوب  اي حذف این تشکلعده

دانند. در حالی که قبل  را خأل قانونی می1395سال 
، ایجاد و فـعـالـیـت       1360از تصویب قانون سال 

هاي تخصصی و صنفی مطابق قانون تجـارت  انجمن
پذیرفت و تـعـدادي از     صورت می1310مصوب 

هاي موجود نیز در همان ابتـداي پـیـروزي      تشکل

584اند. مطابق مواد    انقالب اسالمی تاسیس شده
قانون تجارت تشکیالت و مؤسساتی کـه    585و 

براي مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از 
تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی کـه وزارت    

خواهد کرد شخصیت حقوقی پـیـدا   عدلیه معین 
کنند و شرایط ثبت مؤسسات و تشـکـیـالت      می

مذکور در ماده فوق به موجب نظامنامـه وزارت    
.عدلیه معین خواهد شد

نامه اصالحی ثبت تشکیالت و مؤسسات در آیین
ذکر شده اسـت کـه     1337غیر تجاري مصوب 

مقصود از تشکیالت و مؤسسات غیـرتـجـارتـی     
قانون تجارت کلیه تشکیالت 584مذکور در ماده 

و مؤسساتی است که براي مقاصد غیرتجارتی از   
قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن 

-شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیـل تشکیل می
دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشنـد. در     

این آیین نامه نیز تکلیف ثبت موسـسـات   3ماده 
غیرتجاري، به منظور ایجاد شخصیت حـقـوقـی    

ها تعیین شده اسـت و امـري       اداره ثبت شرکت
مشخص و بر اساس قانون تجارتی است کـه در    

.شود و معتبر استحال حاضر نیز اجرا می
بـراي مـوضـوعـی       1360در واقع در سـال    

قانونگذاري شد که تا پیش از آن بر اساس قانون 
گرفته است و اکنون نـیـز کـه      تجارت انجام می

توان بر اسـاس  قانونی براي آن نیست همچنان می
قانون تجارت تصمیم گرفت و نیازمند انـدکـی     
همکاري و همیاري در جهت رفـع مـوانـع و          

هاي صنفی و تخصصـی اسـت.     مشکالت تشکل
سال و الـزام ثـبـت        5مشکالتی که با گذشت 

هـا  تصمیمات و تغییرات در سامانه ثبت شرکـت 
ها انجام گردد بیشـتـر   که باید توسط خود تشکل

.نیز شده است
چهارشنبـه  -4860شماره -روزنامه جهان صنعت
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هاي بالتکلیفتشکل


