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هاي برتر صادرکننده کشور شرکت
1400در سال 

همین صفحه

صادرکنندگان نمونه
استان تهران1400سال 

4صفحه 

انجمن مدیران صنایع منتشر کرد :
و 1401نگاهی به الیحه بودجه سال 

نکات مهم آن
همین صفحه

هاي کارشناسی گزارش
تهیه شده در بخش پژوهش

انجمن مدیران صنایع
تحت عنوان:185گزارش کارشناسی شماره 

اظهارنظر کارشناسی در خصـوص طـرح         -
توانمندسازي و پایداري سازمان تامین اجتماعی

تحت عنوان:186گزارش کارشناسی شماره 
و نکات مهم 1401نگاهی به الیحه  بودجه سال 

آن
اظهار نظر درباره طرح حمایت از کارخانجات -

و واحدهاي صنعتی و تولیدي با شماره ثـبـت     
717

اظهارنظر کارشناسی در خصـوص طـرح         -
اصالح سیاست تنظیم بازار با رویکرد تـوسـعـه    

تولید و نظارت بر کاالها

مندان و اعضاي محترم براي مطـالـعـه و      عالقه
توانند به پایگاه اینتـرنـتـی    برداري از آن میبهره

www.amsiran.comانجمن بـه آدرس      
مراجعه نمایند.

تشکیل جلسه هیات مدیره
انجمن مدیران صنایع

هیات مدیره انجمن مدیران صنایع در ساعت  
در 1400/10/20روز دوشنبه مورخ      16

محل انجمن تشکیل شد. در این جلسه           
ها و  ضمن ارائه گزارش عملکرد فعالیت      

هاي انجمن   هاي انجمن، گزارش     برنامه
و روند بررسی   1401الیحه بودجه سال    پیرامون  

نظر پیرامون طرح حمایت از   آن در مجلس و اعالم
ارائه و  کارخانجات و واحدهاي صنعتی و تولیدي     

نظر شد.بحث و تبادل
در ادامه جلسه مسائل روز و مشکالت           
صنعت و اقدامات دولت در رابطه با حل          

مشکالت مورد بحث قرار گرفت.

آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه کشوري بـا  
حضور معاون اول و معاون اقتصادي،  مـعـاون   
علمی و فناوري رییس جمهور و وزیر صـمـت   

المللی تهران در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین
آذر ماه برگزا شد.22روز 

52خرسند است که از     انجمن مدیران صنایع 
14تعداد 1400صادرکننده برتر کشوردرسال 
باشنـد کـه از       شرکت،  عضو این تشکل می

طرف همه اعضاي انجمن این موفقیت را بـه    
-مـی شان تبریـک مدیران و همکاران محترم

گوییم.
صادرکنندگان برتر عضو انجمن به شـرح زیـر     

انتخاب شدند:

دریافت مدال افتخار صادرات
نـژاد،  جناب آقاي مهندس علـی سـالـک     –1

»آناتا«مدیرعامل گروه صنعتی نجاتی 
جناب آقاي مهندس حسن بقائی، مدیرعامل -2

شرکت پاکسان

کسب عنوان صادرکننده ممتاز
جناب آقاي مهندس مصطفی وحـیـدزاده،     -1

مدیرعامل شرکت تراکتورسازي ایران
جناب آقاي مهندس ارسـالن امـتـعـلـی،        -2

مدیرعامل شرکت ایران یاسا تایر و رابر
جناب آقاي مهندس سید مظفـر عـبـداهللا،      -3

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت روژین تاك
جناب آقاي مهـنـدس حسـیـن ایـزدي،          -4

مدیرعامل شرکت برفاب

کسب عنوان صادرکننده نمونه
سرکار خانم دکتر هـالـه حـامـدي فـر،          –1

مدیرعامل شرکت تحقیقاتی و تولیدي سیناژن 
-جناب آقاي مهندس مجتبی زین العابدین -2

زاده،  مدیرعامل شرکت موکت نگین مشهد
جناب آقاي مهـنـدس مـهـرداد نـوري،          -3

مدیرعامل شرکت تک ماکارون و عضو هـیـات   
مدیره انجمن

جناب آقاي مهندس پرویز بیوك، مدیرعامل -4
»شونیز«شرکت داداش برادر 

جناب آقاي مهندس محمدرضا عـابـدي،     -5
مدیرعامل شرکت بوتان صنعتی

جناب آقاي مهنـدس ایـوب پـایـداري،         -6

هاي برتر صادرکننده کشور شرکت
1400در سال 

مدیرعامل و رییس هیات مدیره مجتمع صنایـع  
غذایی میهن

جناب آقاي مهندس حامد صباغ خراسانی، -7
اي شرقمدیرعامل شرکت عایق رطوبتی نقره

جناب آقاي مهندس سیدرضا حسـیـنـی،      -8
مدیرعامل شرکت صنایع قهوه پارت سازان 
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اخبار شعب
سمینار

آشنایی با سازوکار و فعالیت «
»بورس کاالي ایران

برگزار شد
در ادامه برنامه ها انجمن مدیران صنایع سمنیار         

آشنایی با سازوکار و فعالیت بورس کاالي          «
شنبه مورخ     روز سه  14:00ساعت   »  ایران

با حضور جمعی از مدیران عضو        1400/9/16
در محل سالن اجتماعات برگزار شد و آقاي           

کارشناس عالی بورس کاال در انجمن       میرزاپور
به معرفی بورس کاالي ایران پرداختند و به            

هاي حاضران پاسخ دادند.سوال
بخشی از مطالب ارائه شده به طور اختصار به           

شرح زیر است:
هاي کاالیی مطرح جهان     ابتدا به معرفی بورس    

هاي پرداخته شد و سپس به کارکردهاي بورس       
هاي فعال در بازار سرمایه اشاره      کاالیی و بورس  

)، 1387شد از جمله فرابورس ایران (تاسیس         
)، 1346بورس اوراق بهادر تهران (تاسیس          

) و باالخره   1386بورس کاالي ایران (تاسیس      
با ادغام بورس نفت    1386بورس انرژي (بهمن    

و بورس برق).
در دو بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران،         -

-انواع اوراق بهادار شامل:  سهام، اوراق             

مشارکت خزانه، صکوك، مرابحه و ابزارهاي         
مالی و اوراق مشتقه مبتنی بر سهام مورد معامله          

گیرد.قرار می
در بورس کاالي ایران و بورس انرژي ایران         -

اي و  نیز معامله انواع کاالي پایه و واسطه           
شود.هاي انرژي انجام میحامل

در تشریح ساختار کلی بازار بورس کاالي         -
)بازار فیزیکی  1ایران گفته شد از سه قسمت           

)بازار 2که هدف اصلی آن مبادله کاال            

انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي
مجمع عمومی سالیانه انجمن مدیران صنـایـع   -

شعبه خراسان رضوي روز  چهارشنـبـه مـورخ      
هـاي  با رعایت کامـل پـروتـکـل      1400/9/10

بهداشتی در محل سالن همایش ساپکو بـرگـزار   
شد.

هیات ریـیـسـه    1400/6/31در جلسه مورخ -
انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي که با 
حضور اعضاي هیات رییسه و میهمانان جلـسـه   
آقاي دکتر قلیان معاون بهداشت دانشگاه عـلـوم   
پزشکی مشهد برگزار شد، دبیر اجرایی گزارشـی  
در خصوص واکسیناسیون پرسنـل واحـدهـاي      
تولیدي ارائه نمودند که طبق این گزارش تاکنون 

اند.هزار نفر واکسینه شده50حدود 
آشـنـایـی بـا       «برگزاري سمینار آموزشـی    -

اي دفاتر قـانـونـی      هاي حسابرسی بیمهبخشنامه
نفر از کارشنـاسـان و     16با حضور »هاشرکت

مدیران مالی و حسابرسی واحدهاي صنعتـی در    
1400/8/5تاریخ 

انـدیشـی در خصـوص        برگزاري جلسه هـم -

هـاي  چگونگی استفاده از ظرفیـت صـنـدوق     
گذاري خصوصی با حضور نمایندگـان  سرمایه

سازمان صمت، اتاق بازرگانی و مدیـرعـامـل    
صندوق پژوهش و فناوري غیردولتی خراسـان  

1400/8/10در تاریخ 
ویکمین جلسه گروه کـاري    برگزاري بیست-

تامین مالی، بانکی و تسهیالت ذیل کـارگـروه   
تسهیل و رفع موانـع تـولـیـد در تـاریـخ             

هـاي  با حضور نمایندگان بـانـک  1400/8/11
توسعه تعاون، سپه، صندوق کارآفرینی امـیـد،   
صنعت و معدن، کشاورزي و ملـی در ایـن       

هاي اجرایـی  جلسه که سایر نمایندگان دستگاه
9ربط به صورت آنالین مشارکت داشتند،   ذي

مصوبه نیز صادر شد.11پرونده بررسی و 
بخش در بـرگـزاري   مشارکت آقاي دکتر یزدان

وچهارمین جلـسـه گـروه      وسه و بیستبیست
کاري مالیات، گمرك و تامین اجتمـاعـی بـه      
مسوولیت اتاق بازرگانی مشهد کـه در ایـن       

پرونده 4پرونده در حوزه مالیات، 12جلسات 
تامین اجتماعی و یک پرونده در حوزه گمـرك  

طرح و مورد بررسی قرار گرفت.

انجمن مدیران صنایع شعبه فارس
برگزاري اجالس عمومی ساالنه و انتخابات هیات       

رییسه انجمن مدیران صنایع شعبه فارس

چهاردهمین دوره اجالس عمومی ساالنه و           
انتخابات هیات رییسه انحمن مدیران صنایع شعبه       

با حضور  1400/10/14شنبه مورخ   فارس روز سه  
128مدیر امور شعب ،  نماینده انجمن و تعداد            

نفر از اعضاي انجمن شعبه فارس و میهمانان با           
نفر حائز شرایط راي در محل سالن             103

اجتماعات اتاق بازرگانی شیراز برگزار شد.

ابتدا آقاي دکتر محمدصادق حمیدیان جهرمی       
رییس هیات رییسه قبلی به حضار خوشامد          
گفتند و گزارشی از عملکرد و مشکالت            

واحدها را ارائه نمودند.
سپس مهندس امداد دبیر و مدیر اجرایی انجمن        

هاي دبیرخانه را ارائه و در       گزارشی از فعالیت  
دار ادامه آقاي مهندس مهدي علیپور خزانه         

هاي مالی انجمن را قرائت و به       انجمن گزارش 
تایید رسید.

سپس انتخابات هیات رییسه دوره جدید           
البدل براي مدت   برگزار و اعضاي اصلی و علی     

سال به شرح زیر انتخاب شدند:2

اعضاي اصلی آقایان:
دکتر محمدصادق حمیدیان جهرمی–1
مهندس مهدي علیپور  –2
مهندس کاوه خیري–3
اصغر کشتکارانمهندس علی–4
مهندس رامین نوژن–5

اعضاي علی البدل آقایان:
دکتر حمیدرضا نعمتی شیخ احمدلو–1
دکتر امیرحسن کمالی سروستانی–2
*  *  *
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صنعت

اعضاي جدید انجمن مدیران صنایع
پیوستنـد.  تعداد دیگري از مدیران واحدهاي تولیدي و صنعتی کشور به شرح زیر به جمع خانواده انجمن مدیران صنایع

فشاریم.شان را به گرمی میشان را گرامی داشته و دست همکاريمقدم

سال چهل و دوم

دکتر لیلی کریمی
رییس هیات مدیره شرکت 

همسفر مدیران آرمان راه
(انجمن مدیران صنایع)
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قابل توجه
اعضاي محترم تهران

در اسرع وقت نسبت به ارسـال یـک       لطفاً
رنگی جهت صدور کارت 3* 4قطعه عکس 

عضویت جدید به انجمن اقدام فرمایید.

مهندس مهدي موحد جگر کندي
مدیر عامل و رییس هیات  مدیره شرکت  
تولیدي و بازرگانی صنعت رایان پارس

(انجمن مدیران صنایع)

مهندس امین پوررستمی
مدیرعامل و عضو هیات  مدیره 
شرکت مهندسی پایش خودرو سومر

(انجمن مدیران صنایع)

محمد اطرج
مدیر عامل شرکت 
الکترو میزان اندیشه

(شعبه اصفهان)

مهندس محمد کرمانی
مدیر عامل شرکت 

فرصت آفرینان خالق فردا
(شعبه اصفهان)

بهداد چنگیزي
مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت

بندي آرین فریمانصنایع بسته
(شعبه خراسان رضوي)

اکبر میربلوکیعلی
مدیرعامل شرکت

قند سپید مهر
(دفتر نیشابور)

افروزمهندس محمد نیک
مدیر عامل شرکت 
آبراهه گستر نیشابور

(دفتر نیشابور)

دکتر سیدمحمدعلی موسوي فرد
مدیر عامل و عضو هیات مدیره 
شرکت  نیک امیدواران پیراکان

(شعبه خراسان رضوي)

دکتر حسین مصلی پور زرندي
مدیر عامل و رییس هیات مدیره 
شرکت  صنایع روشنایی سوتارا

(شعبه خراسان رضوي)

مهندس سجاد رحمن پور
مدیر عامل شرکت 
پایا فناوران فردوسی

(شعبه خراسان رضوي)

حسن حلب سازان
مدیر عامل شرکت 

پارس هدیش پاسارگاد
(شعبه خراسان رضوي)

مشتقه که هدف اصلی آن مدیریت ریسک قیمت          
) بازار مالی که هدف اصلی آن تامین مالی،            3

تشکیل شده است.
در بازار فیزیکی کاالهاي مورد معامله            -

دربرگیرنده محصوالت صنعتی و معدنی،           
محصوالت کشاورزي، محصوالت پتروشیمی و      

هاي نفتی است.محصوالت فرآورده
در بازار مشتقه قراردادهاي آتی و قراردادهاي        -

اختیار معامله صورت می گیرد.
در بازار مالی، سلف موازي استاندارد، گواهی       -

گذاري تشریح  سپرده کاالیی و صندوق سرمایه    
شد.

مزیت هاي معامله در بازار بورس کاال عبارتند        
درصد معافیت مالیات بر درآمد، خرید      10از:  

و فروش کاال از طریق بورس، از مقررات و           
تشریفات مناقصه و مزایده و همچنین از            

گذاري دولتی معاف است.شمول قیمت
در بازار فیزیکی معامالت به صورت نقدي،        -

باشد.نسیه، سلف و پریمیوم می
فرآیند انجام معامالت کاالها در بازار          -

فیزیکی عبارتند از:
فرآیندهاي پیش از عرضه    -2پذیرش    -1
تسویه و تحویل.-4عرصه معامله  -3

در ادامه سمینار در خصوص معامله در بازار         
فیزیکی به روش مناقصه و فرآیند آن تا هنگام         

سمینار

آشنایی با سازوکار و فعالیت «
...»بورس کاالي ایران

تحویل کاال صحبت شد.
و باالخره در مورد معامالت اموال غیرمنقول و         
عرصه آن در بورس کاال و فرآیندهاي آن اشاره         

شد.
مندان براي آشنایی و کسب اطالعات          عالقه

توانند به پایگاه اینترنتی انجمن مدیران      بیشتر می 
www.amsiran.comصنایع به آدرس :        

مراجعه نمایند.
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سال چهل ودوم

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

در این شماره 
:خوانید می

دولت و جامعه مدنی دو کفه ترازوي توسعه-
هاي صنفی و تخصصیطرح تشکیل تشکل-
چرخه اقتصادي کشور دچار مشکل است-
گفتارهایی در باب عقالنیت-
تله جنگ ارزي-
چین دوست یا دشمن جهان-

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

uploads/2021/12/147_opt.pdf

هاي متقابل انجمن مدیران همکاري
»همسفر مدیران«صنایع و شرکت 

هاي متقابل انـجـمـن    نامه همکاريدر پی تفاهم
مدیران صنایع و شرکت همسفر مدیران در روز 

اي با حضـور  جلسه1400/10/26یکشنبه مورخ 
دبیرکل و مدیران انجمن با سرکار خانم کریمـی  
مدیرعامل شرکت همسفران مدیران به عمل آمد 
و در خصوص پویاتر کردن بـخـش روابـط        
عمومی در ارائه خدمات ارزنده بـه اعضـاي       

اندیشی شد و مقرر گردید به منظـور  انجمن، هم
معرفی توانمندي کارشناسان و مشاوران شرکت 

هاي مختلف و مرتبط با همسفر مدیران در زمینه
اي هاي تولیدي و صنعتی، جلسـه فعالیت شرکت

ریزي گردد تا برنامه1400بهمن ماه 19در روز 
مدیران محترم عضو انجمن با شناخت بیشتر از   

هاي شرکت همسفر مدیران، بتوانند در توانمندي
صورت لزوم برخی از نیازها و مشکالت خـود  

را از طریق آنان برطرف و یا کاهش دهند.
فراخوان جلسه مذکور متعاقباً از طرق مختـلـف   
به آگاهی اعضا خواهد رسید تا با مشارکـت و    

اندیشی یکدیگر در کاهش مشکالت فراروي هم
تولید اثرگذار باشیم.

آیین معرفی و تجلیل از صادرکنندگان نمونـه  
استان تهران صبح روز دوشنبه بیستم دي مـاه  

المللی سازمان هاي بیندر مرکز همایش1400
اسناد و کتابخانه ملی ایـران، بـا حضـور          
نمایندگان دولت و بخش خصوصـی و بـا       
استقبال فـعـاالن بـخـش خصـوصـی و             

15صادرکنندگان برگزار شد. در این مراسم    
صادرکننده به عنوان صادرکننده نمونه استـان  

معرفی و 1399تهران بر اساس عملکرد سال 
.مورد تقدیر قرار گرفتند

هاي تقدیر شده، گروه صنعتی از میان شرکت
شیشه کاوه (شیشه کاوه فلوت و بلور شیشـه   
کاوه)، ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)، دمـنـده      

مجتمع الستیک یزد از اعضاي انـجـمـن      و 
در ایـن مـراسـم        .مدیران صنایع هسـتـنـد   

صادرکنندگان نمونه و شایسته تقدیر اسـتـان   
در:شرح زیر معرفی شدندتهران به

استاتهران1ننان
:صادرکننده ممتاز

شرکت شیر پاستوریزه به مـدیـر عـامـلـی        
سیدجعفر میر در گروه صنعتی صنایع لبنی 

:صادرکنندگان نمونه
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) بـه      -1

مدیرعاملی سید جواد سلیمانـی در گـروه       
خودرو سواري

شرکت دمنده به مدیرعامـلـی احـمـد       -2

استان تهران1400 صادرکنندگان نمونه سال

آالت و تجـهـیـزات    چی در گروه ماشینبستان
صنعتی

شرکت توسعه کشاورزي و بازرگانی آرین -3
به مدیر عاملی امیـر تـقـدسـی در گـروه            

محصوالت کشاورزي
شرکت شیشه کاوه فلوت به مدیرعامـلـی   -4

گـذاري ابـراهـیـم       علیرضا  قربانی و به بنیان
عسگریان دماوندي در گروه کاالیی مصـالـح   

ساختمانی
شرکت کیمیا وارگه سازان به مدیر عاملی -5

پروین پایدار
شرکت صنعت سازان انرژِي پاسارگاد بـه  -6

مدیر عاملی پیام باقري در گروه خدمات فنـی  
مهندسی

شرکت شیما کفش به مـدیـر عـامـلـی       -7
در گروه خدمات پوشاكمحمد عرب

مجتمع الستیک یزد به مدیر عاملی اسکندر -8
ستوده در گروه الستیک و تایر

شرکت مهندسی تولیدي کوشا فن پـارس -9
(دانش بنیان) به مدیر عاملی مجید روحی در     

گروه حوزه سالمت پزشکی
شرکت آوازه بازرگانی پارس به مـدیـر   -10

آبـادي در گـروه       عاملی فهیمه صباغـی ده   
محصوالت کشاورزي

شرکت بلور شیشه کاوه به مدیرعامـلـی   -11
اسد در گروه لوازم خانگیمحمد بنی

:شایستگان تقدیر
شرکت ویرامان به مدیر عاملی محمدرضا -1

میسمی در گروه زعفران
شرکت لوله گستر خادمی به مدیر عاملـی  -2

محمدرضا خادمی در گروه پلیمري
شرکت دارویی البرز فارمد به مدیر عاملی -3

مصطفی مرادي در گروه ماده اولیه دارویی
انجمن مدیران صنایع  از طرف همه اعضـاي    

این موفقیت را به آنـان    انجمن مدیران صنایع 
در تمامی یشانتبریک گفته و توفیق بیشتري برا

.نمایدهاي ملی آرزو میعرصه


