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درخواست از اعضاي انجمن 
براي مشارکت در بازسازي 

ساختمان انجمن
همین صفحه  

برنامه  سمینارها و 
هايگردهمایی

1401بهار و تابستان 
4صفحه 

نمایشگاه ایران اسکوکواکس
)(IRANSCOCOEX

3صفحه 

گرایینقطه شروع تولید

مهندس محسن خلیلی

دغدغه تولید و ایجاد کار و شغل براي جامعه           
اي اي است مقدس. دغدغه   جوان ایرانی، دغدغه  

شک از مسیر دانش و      که در جهان امروز بی     
هاي نوین    فناوري

گذرد. این دغدغه    می
اما مقدس است شاید     
به این سبب که در        
جامعه ایرانی طی       

آفرینی، مفروضی  ها همواره موضوع ثروت    دهه
حاصل و در دسترس تصورشده و مساله             

هاي فرهیختگان و روشنفکرانمان طی دوره        
ها مختلف، توزیع ثروت بوده است. طی دهه        

همواره چنین تصور شده است که با توجه به           
وجود منابع نفت و گاز و مواد معدنی یا قرار            
گرفتن میهنمان در مسیرهاي تجاري پر رفت و          
آمد و...تولید ثروت، مساله مهمی نیست و            

دانم هاست. نمی مشکل توزیع عادالنه این ثروت    
در ادبیات  »عدالت«شاید به همین سبب بحث      

این سرزمین به این میزان پررنگ و عامل              
هاي یک قرن اخیر    ها و نهضت  انگیزشی جنبش 

ها طی  بوده است و شاید به همین دلیل دولت        

هاي خود را عمدتا حول مساله      ها سیاست دهه
.اندتوزیع و نه تولید ثروت شکل داده

رسد این تصور غلط در حاصل بودن به نظرمی
ثروت و ضعف تالش براي انباشت سرمایه و         

گذاري و نهایتا تولید، منجر به            سرمایه
اي و توزیعی و     گیري اقتصادي یارانه   شکل

ها و امتیازات ویژه و... شده      اعطاي انواع رانت
ها به دولت   است. در این ساختار طبعا همه راه
مایشا قرار  ختم شده و دولت در مقام فعال        

گرفته و جامعه عمدتا پیرو و منفعل بوده            
ها و  شک بحران است. این وضعیت امروز بی    

هاي مختلف از   هایی را در عرصه    ابرچالش
محیط زیست تا دخل و خرج ساالنه دولت          
شکل داده است؛ چراکه در این نگاه،              
محدودیت منابع و ضرورت استفاده بهینه از         

اي اقتصاد به    عنوان اصل پایه   این منابع به   
فراموشی سپرده شده و آرزوهاي نامحدود         
بشري کار را به کمبود منابع آبی و نابودي            

ها و کمبود درآمدهاي دولت و کسري        جنگل
.بودجه و تورم و... کشانده است

بر این اساس، به گمان این خدمتگزار، نقطه          
شروع، تحول ذهنی و تغییر پارادایم از             

است و در    »تولید ثروت «به  »توزیع«
ها و اقداماتی   ادامه الزم است سلسله سیاست    

برگزاري جلسه هیات مدیره انجمن مدیران صنایع
به ریاست جناب آقاي مهندس خلیلی و با        1401/2/19هیات مدیره انجمن مدیران صنایع در تاریخ        

حضورجناب آقایان: جابرانصاري، محمدحسین فالح،  سلیمی، برایی، ستوده و سرکار خانم فاطمه               
هریسچیان تشکیل جلسه داد.

در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده در            
مطرح و اخبار و    1401هاي سال   و برنامه 1400سال  

رویدادهاي روز توسط سردبیر مجله کارآفرین          
مطرح و گزارش انجمن پیرامون الیحه مدیریت           

نظر پیرامون دستورالعمل   هاي عمومی و اعالم   بدهی
اوراق گام مطرح و عنوان شد که سمیناري پیرامون          
تشریح چگونگی تامین مالی در واحدهاي تولیدي با        

با 1401/2/27استفاده از این امکان در تاریخ           
حضور جناب آقاي دکتر نقدي از وزارت صمت و          

گردد.مند در انجمن تشکیل میاعضاي عالقه
ضمناً در مورد تامین بقیه اعتبار بازسازي و تعمیرات       
ساختمان انجمن قرار شد مراتب به استحضار            
اعضاي انجمن برسد و تقاضا شود در تامین اعتبار          

مورد نیاز مشارکت نمایند.

3ادامه در صفحه 

درخواست از اعضاي انجمن 
براي مشارکت در بازسازي 

ساختمان انجمن
سال 42انجمن مدیران صنایع همواره در طول        

فعالیت خود با همراهی و همدلی شما عزیزان          
در جهت ارتقا و توسعه بخش خصوصی گام           
برداشته است. ساختمان فعلی انجمن با کمک         
مالی تعدادي از اعضا خریداري شده و متعلق به         
انجمن مدیران صنایع می باشد. با توجه به اینکه         

سال از ساخت آن می گذرد نیاز به         50بیش از   
بازسازي داشته و در طی سال هاي اخیر همواره         
در مجامع عمومی انجمن مطرح و مصوب            
گردید با کمک اعضا بازسازي و فضاي مناسب         
براي فعالیت فراهم گردد. بر اساس مصوبه            

، با تشکیل کمیته      1400مجمع عمومی سال      
بازسازي از اعضاي هیات مدیره و جذب کمک         
هاي مالی از اعضاي محترم ، کار بازسازي طبقه         
سوم انجمن با برآورد بودجه موردنیاز به میزان         

آغاز 1400میلیون تومان از اواخر بهمن ماه       800
شده و در مراحل پایانی است و  براي تامین             
بودجه فوق  به مشارکت و حمایت اعضاي            

ارزشمند و همواره حامی انجمن نیاز است. 
مشارکت و واریز مبلغ اهدایی از طریق: شماره         

و یا شماره کارت:03940098حساب 
و یا به شماره     5859-8370-0615-1605

IR020180000000000003940098شباي  
نزد بانک تجارت شعبه میرعماد به نام انجمن           
مدیران صنایع (ارسال رسید به موبایل انجمن به        

هاي ). قبال از حمایت    09120702036شماره ( 
آن یار گرانقدر تشکر می نماید. 
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اخبار شعب

اردیبهشت ماه 27شنبه مورخ این سمینار روز سه
با حضور جناب آقـاي نـقـدي،      10-12ساعت 

وکار وزارتخـانـه   معاون محترم دفتر محیط کسب
صنعت، معدن و تجارت برگزار گردید. درایـن     
سمینار که با مشارکت خوب اعضاي انـجـمـن    
برگزار شد توضیحاتی در خصوص تامین مـالـی   

هاي زنجیره تامین و اهمیت آن و همینطور مزیت
اي مطـرح و    سازي نظام تامین مالی زنجیرهپیاده

هاي فعلی ها و مشکالت شیوهدر خصوص چالش
تامین مالی سرمایه در گردش نکاتی ذکر شـد و    

اي هاي زنجیرههاي مرسوم با روشهمچنین روش
مقایسه گردید. اوراق گام به عنـوان یـکـی از         
ابزارهاي مالی زنجیره تامین معرفی شـد و در      
خصوص مراحل صدور و نحوه نقل و انتقـال و    
نقدشوندگی و سازوکار آن توضیحـاتـی ارائـه      

گردید. 
جهت دریافت اطالعات بیشتر و نحوه دسترسـی  
به مطالب مطرح شده در سمینار با روابط عمومی 

تماس حاصل فرمایید.88304070انجمن 

سمینار
گیري از اوراق گام نحوه بهره«

در جهت تامین مالی 
برگزار شد»تولیدکنندگان انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي

برگزاري سی و یکمین و سی و دومین جلسـه  -
کارگروه تامین مالی، بانکی و تسهـیـالت ذیـل      
کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید بـا حضـور       
نمایندگان بانک هاي پارسیان، سامان، کشاورزي 
و اداره کل تعزیرات حکومتی استان در تـاریـخ   

پرونده 5که در این جلسه 1400/12/9و 3هاي 
مصوبه به صورت آنالین صادر شد.6بررسی و 

قانون جدید مالـیـات   «برگزاري دوره آموزش -
نفر از مدیـران  29با مشارکت «بر ارزش افزوده

و کارشناسان مالی مجموعه هاي صنـعـتـی در      
1400/12/8تاریخ 

آقاي مهندس حمیدي رییس هیـات ریـیـسـه       -
انجمن در نودمین جلسه شوراي گفت و گـوي    
دولت و بخش خصوصی استان بـه ریـاسـت        
استاندار خراسان و ارائه پیشنهادات دبیـرخـانـه    
شورا پیرامون گزارش هاي کارشناسی ذیـل در    

ارائه دادند:1400/12/12تاریخ 
رفع مشکل صنایع مستقر در مـحـور غـرب        -

(جهت اخذ پایان کار صنعتی)
تداوم مراودات فی مابین دو کشور ایـران و      -

ترکمنستان
چگونگی استفاده از ظرفیت گردش نقدینگی و -

اعتبار بنگاه هاي اقتصادي در شبکه بانـکـی بـا      
هدف فراهم نمودن امکان پرداخت تسهیالت بـه  

کسب و کارهاي متوسط و خرد
هماهنگی و برگزاري جلسات کارگروه هـاي    -

کارشناسی انجمن به صورت آنالین و حضـوري  
به شرح زیر:

کارگروه روابط کار و تامین اجتماعی با دستور -
1400/12/3جلسه ذیل در تاریخ 

بررسی و تبادل نظر در خصوص الزام بـخـش   -
هاي خصوصی در به کارگیري نیرو از طـریـق     

ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی
طرح و بررسی مهم ترین دغدغه هاي مدیـران  -

هاي منابع انسانی به منظور تدوین اهدف و برنامه
آتی کارگروه

کارگروه ارتقاء سالمت کار-

کارگروه امور بین الملل و توسعه صادرات-
هماهنگی و برگزاري جلسه هم اندیشـی در    -

خصوص مدیریت برق صنـایـع بـا حضـور         
نمایندگان سازمان صمت شرکت شهرك هـاي    
صنعتی خراسان و توزیع نیروي برق مشهـد در    

1401/1/23تاریخ 
مشارکت آقاي دکتر یزدان بخش در دومـیـن   -

جلسه گروه کاري مالیات، گمرك و تـامـیـن        
اجتماعی به مسوولیت اتاق بازرگانی مشهد در   

پـرونـده   4که در این جلسه 1401/1/30تاریخ 
پرونده در حوزه تـامـیـن    3در حوزه مالیات و 

اجتماعی طرح و مورد بررسی قرار گرفت.

انجمن مدیران صنایع شعبه فارس
برگزاري کارگاه آموزشی بازنشستگی و از     -

نفر از اعضا و فعاالن 150کارافتادگی با حضور 
1401/2/7اقتصادي در تاریخ 

برگزاري کارگاه آموزشی آخرین تغـیـیـرات    -
نفر از اعضـا  180مالیات هاي مستقیم با حضور 
1401/2/28و فعاالن اقتصادي در تاریخ 

برگزاري کمیته بهینه سازي مصرف انرژي-
برگزاري کمتیه امور مالی با موضوع بـهـاي     -

تمام شده در واحدهاي تولیدي 
برگزاري کمیسیون صنعت و رونق تولید اتاق -

توسط انجمن مدیران صنایع شعبه فـارس بـا       
1401/2/21موضوع افزایش قیمت در تاریخ 

مشارکت در برگزاري جلسه اقتـصـادي بـا      -
حضور معاون دیپلماسی اقتصادي وزارت امـور  

1401/2/31خارجه در تاریخ 
حضور در جلسه هیات حل اختالف اداره کار -

شیراز (نماینده کارفرما)
شرکت در جلسه شوراي اداري اسـتـان بـه      -

عنوان نماینده بخش خصوصی  
شرکت در جلسه ستاد تسهیل و رفع مـوانـع     -

تولید
شرکت در جلسه کمیسیون بازرگانـی اتـاق     -

جهت تسهیل امور گمرکی

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.
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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 و دوم
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دکتر علیرضا برزه
نماینده

هلدینگ برزه
(شعبه فارس)

دکتر قادر افشاري
رییس هیات مدیره شرکت 
سیمان سپهر قیر و کارزین

(شعبه فارس)

گرمهندس مجید یاري
مدیرعامل شرکت 

صنایع فوالد کاوه تیکمه داش
(شعبه آذربایجان شرقی)

ابوالفضل محمدي قدیم
مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت  

همگامانمهندسی شبکه و فناوري اطالعات 
(شعبه آذربایجان شرقی)

هاي همکاري  اولین نمایشگاه و کنفرانس فرصت    
اقتصادي کشورهاي عضو سازمان همکاري         
شانگهاي و همسایگان جمهوري اسالمی ایران        

تحت عنوان ایران اسکوکواکس: 

(IRANSCOCOEX)27  در 1401مهرماه  30تا
المللی شهر  سالن اجالس سران و نمایشگاه بین      

شود.  آفتاب برگزار می
باعضویت ایران در سازمان همکاري شانگهاي و       

هاي اقتصادي با     در جهت توسعه همکاري      
کشورهاي همسایه، فرصتی فراهم شده است         

هاي تابتوان با شرکت در این نمایشگاه همکاري       
در این راستا   تجاري و اقتصادي را افزایش داد.        

آفتاب «انجمن مدیران صنایع با تفاهم با شرکت        
به عنوان مجري انحصاري      »پیشرفت صنعت 

هایی را براي   نمایشگاه ایران اسکوکواکس زمینه   
اعضا خود فراهم نموده است تا با استفاده از            
تخفیف و برخورداري از شرایط ویژه، در این          

. مراتب به استحضار      نمایشگاه شرکت نمایند   
اعضاي محترم انجمن می رسد.

خواهشمند است چنانچه جنابعالی و یا مدیران         
آن شرکت عالقه مند به مشارکت در این رویداد         

باشید، مراتب را از طریق واتسآپ شماره           می
و 88813047و یا شماره هاي      09120702036

به انجمن اعالم تا اقدامات الزم به        88304070
عمل آید.

(IRANSCOCOEX)نمایشگاه ایران اسکوکواکس

کار بسته شود که این تحول ذهنی را عینی و           به
آفرینی آن هم بر    ملموس سازد و امکان ارزش    

هاي نو و ایجاد اشتغال      مبناي دانش و فناوري   
ها جوان تحصیلکرده ایرانی را        براي میلیون 

.فراهم کند
که در باال نیز اشاره شد،       در درجه اول چنان   

موضوع انباشت و تشکیل سرمایه و               
گذاري است. امري که بدون اطمینان و        سرمایه

مابین هاي اقتصادي و اعتماد فی     ثبات در بنیان  
.پذیر نیستها و نهادهاي اجتماعی امکانحوزه

گذار باید مطمئن باشم که اگر طرحی  من سرمایه
براي ایجاد یا توسعه یک واحد اقتصادي دارم،         
دولت و نظام حکمرانی با این خواست من            
همراه است و نه فقط در این مسیر مانع ایجاد            

کند، بلکه تمام شرایط را براي این اقدام در         نمی
کند و در این      چارچوبی متعارف فراهم می     

همراهی ثبات دارد و با تغییر فصل و سال و...           
گرداند و مثال با افزایش     از پشتیبانی روي برنمی   

هاي درآمدهاي نفتی، سیل واردات را با تعرفه       
کند قیمت و... روانه بازار نمی    پایین و ارز ارزان   

.سازدگذار را خانه خراب نمیو من سرمایه
گذار باید مطمئن باشم که براي        من سرمایه 

توانم رقابت در بازارهاي داخلی و خارجی، می      
قیمت محصوالتم را تعیین و با همگنانم رقابت         
کنم و جز کیفیت و کارآمدي قاعده دیگري در         

هاي دولتی و   بازار حاکم نباشد و دولت و بنگاه      
دولتی با امتیازات ویژه و خاص مرا از میدان شبه

.به در نکنند
گذار و کارآفرین و صاحب یا مدیر       من سرمایه 

گیري از دانش   بنگاه اقتصادي باید امکان بهره     
هاي نوین و ارتقاي    کارگیري فناوري روز و به  

وري را داشته باشم و بتوانم محصوالتم را         بهره
در بازارهاي جهانی عرضه کنم که این نیز جز          
از طریق تعامل حاکمیت با جهان خارج و            

زا جویانه و غیرتنش   سیاست خارجی آشتی   
.پذیر نیستامکان

در چارچوب معادله تولیدمحوري، دولت باید       
وکار و  سیاستگذار و تسهیلگر فضاي کسب      

هاي اقتصاد کالن باشد و     کننده ثبات مولفه  تامین
هاي آن  بخش خصوصی و نهادها و تشکل        

.بازیگران اصلی این عرصه و میدان
شک در سرزمین کهن ما با       تحقق این مدل بی   

کاره بودن دولت در امور و زندگی       سابقه همه 
پردازي و   اقتصادي مردم، نیازمند ایده       

فکرسازي است. کاري که از یک فرد و گروه         
آید و نیازمند نهادهاي    صورت سنتی برنمی  به

.گر استدهنده و تشویقفکر
به گمانم همه ما فعاالن اقتصادي و صنعتی          
این وظیفه را بر عهده داریم که به سهم خود           

سازي براي  در این تغییر پارادایم و گفتمان       

محور قرار گرفتن تولید، آن هم تولید              
زا (اشتغالی با    محصوالتی رقابتی و اشتغال    

درآمدزایی باال)، کوشا باشیم و مسوولیت را        
صرفا متوجه دولت و حاکمیت نسازیم که به         

پردازان، توسعه و آزادي حاصل       قول نظریه 
توازن قدرت دولت و جامعه مدنی است و          
بدون این توازن و تعادل، در بر همین پاشنه           

!چرخد که چنین مبادمی

گرایینقطه شروع تولید
1ادامه از صفحه 



1401اردیبهشت ماه 
200شماره 

صنعتو مطبوعات

عضو گرامی، با پرداخت به موقع حق عضویت در تحقق اهداف انجمن خودتان مشارکت فرمایید4

سال چهل ودوم

1401هاي بهار و تابستان برنامه سمینارها و گردهمایی
سخنرانشرح برنامهعنوان

سخنرانی

سلسله نشست هاي انجمن مدیران صنایع در 
)1خصوص اقتصاد ایران (

1400با موضوع: عملکرد اقتصاد ایران در سال 
1401و دورنماي آن در سال 

آقاي دکتر قاسمی
رییس مرکز پژوهش اتاق ایران

برگزار شد 1401/1/29در تاریخ 

سمینار 
نیم روزه

گیري از اوراق گام نحوه بهره
در جهت تامین مالی تولیدکنندگان

آقاي نقدي معاون دفتر محیط 
کسب و کار وزارت صمت

برگزار شد  1401/2/27در تاریخ 

سمینار
نیم روزه

هاي سازمان تامین اجتماعی در سال برنامه
و مسائل و مشکالت کارفرمایان1401

آقاي محمدي مشاورمعاونت فنی و 
تیرماه درآمد سازمان تامین اجتماعی

سمینار 
روزهنیم 

آشنایی با برخی از مسائل و مشکالت مرتبط
با اجراي قانون کار

متعاقباً اعالم خواهد شد 

سمینار
نیم روزه

هاي مستقیم بررسی قانون اصالح قانون مالیات
متعاقباًً اعالم خواهد شد و مسائل و مشکالت آن1394مصوب 

سخنرانی
هاي انجمن مدیران صنایع سلسله نشست

)2در خصوص اقتصاد ایران (

دکتر احمد میدري ، پژوهشگر اقتصادي 
و عضو هیات علمی دانشگاه

شهید چمران اهواز
1401تیرماه 

سمینار
نیم روزه

1400نحوه بهره برداري از قانون بودجه سال 
در خصوص استفاده از ابزارهاي نوین مالی 
(بررسی ساز و کار تامین مالی زنجیره تامین )

فردوس باقري
مدیر عامل سامانه کسب و کار 

)SAKKOOKبه کسب و کار (
خرداد ماه

نشست 

هاي هاي آشنایی با فرصتبرنامه نشست
اقتصادي در حاشیه نمایشگاه ایران همکاري

هاي اسکوکواکس (کنفرانس و نمایشگاه فرصت
همکاري اقتصادي کشورهاي عضو سازمان 

همکاري شانگهاي، سازمان اقتصاد
اکو و همسایگان ج.ا.ا

دبیرخانه و ستاد اجرایی نمایشگاه
تیر21خرداد تا 24شنبه از هر سه

و
خرداد ماه29یکشنبه 

نامه آن متعاقباً ارسال خواهد ) براي مشارکت در هر یک از موارد فوق اطالعیه و یا دعوت2سایر موارد مرتبط حسب مورد به برنامه فوق اضافه خواهد   )  1: توضیحات
.تماس  بگیرید88304070و 88813048هاي شد. براي کسب اطالعات بیشتر با روابط عمومی انجمن شماره

روز برگزاري 

تحت عنوان:190گزارش کارشناسی شماره 
هاي عمومینگاهی به الیحه مدیریت بدهی

خوانید:  در این گزارش می
هاي دولت یکی از وظایف کلیدي مدیریت بدهی

حاکمیتی است که متاسفانه به دلـیـل وجـود        
درآمدهاي نفتی تقریباً با یک قرن تأخیـر ارائـه     

هاي دولت به درسـتـی و     شده است. اگر بدهی 
شد احماال امروزه بخشـی از    بهنگام مدیریت می

تورم که ناشی از افزایش نقدینگی نـاشـی از       
استقراض دولت از بانک مرکزي است چـنـیـن    

هاي نـاشـی از       شد یا کسريافسارگسیخته نمی

هـاي  استفاده نابهنگام و ناکارآمد از صـنـدوق    
هاي گذشته به عنوان یـک    بازنشستگی در دهه

قلک و تبدیل آن به یک بحـران در شـرایـط        
آمد و دهها مورد دیگر کـه  کنونی به وجود نمی

به دلیل عدم وجود قانونی ظاهر شـده اسـت       
(البته صرفنظر از این موضوع است کـه اگـر        

قانون چنین مهمی وجود داشت احتماالً همـیـن   
داد) لـذا تصـویـب       اتفاقات کم و بیش رخ می

چنین قانونی با اصالح مفاد آن از ضـروریـات     
اصلی حوزه حاکمیتی است.

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

www.amsiran.comانجمـن بـه آدرس      
مراجعه نمایند.


