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

و دومسال چهل

www.amsiran.com
انجمن مدیران صنایع منتشر کرد:

اظهارنظر کارشناسی در خصوص 
الیحه اصالح تبصره هاي

ماده واحده قانون بودجه 7و 1
کل کشور1401سال 

4صفحه 
انجمن مدیران صنایع

کند:برگزار می
4صفحه 

شماره جدید نشریه کارآفرین 
منتشر شد

4صفحه 

برگزاري جلسه هیات مدیره انجمن مدیران صنایع
به ریاست جناب آقاي مهندس خلیـلـی و بـا        1401/3/30هیات مدیره انجمن مدیران صنایع در تاریخ 

حضور آقایان: جابرانصاري، سلیمی، برایی، نقیب، ستوده و سرکا خانم فاطمه هریسچیان تشکیل جـلـسـه     
اعضاي هیات مدیره و سرکار خانم امیـنـی   داد. آقایان: مهندس انتصاریان رییس و راسخ، سلیمی و نقیب  

دبیرکل انجمن میهمانان انجمن بودند.
هاي مشترك میـان  هاي انجمن پرداختند و در مورد همکاريدر ابتدا رییس انجمن به بیان اهداف و برنامه 

وکار پیشنهادات خود را در مـورد        دو انجمن بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید انجمن اخالق کسب
گیري به عمل آید. مابین به انجمن اعالم نمایند تا بررسی و تصمیمهاي فیهمکاري

انجمن و نیز چگونگی تامین بقیه بودجه مورد نیاز بازسازي 1401هاي سال در ادامه جلسه در مورد برنامه
طبقه سوم انجمن تبادل نظر شد و مقرر گردید از اعضا ي انجمن تقاضاي کمک به عمل آید.

مصوبه هیات وزیران در خصوص 
ساماندهی واحدهاي صنعتی

اطراف تهران 
/ت 45313به استحضار می رساند مصوبه شماره       

هیئت وزیران با   23/3/1401هـ مورخ   59549
موضوع ساماندهی واحدهاي صنعتی اطراف        
تهران جهت اجرا به وزارتخانه ها و نهادهاي           

مربوطه ابالغ شده است.
با توجه به اهمیت موضوع و مطالب و                
تصمیمات مطرح شده در این مصوبه خواهشمند       
است نظرات خود را از طریق فکس شماره            

09120702036و یا شماره واتساپ     88839641
هاي انجمن  به انجمن ارسال فرمائید تا در کمیته       

مورد بررسی قرار گیرد. 
براي دریافت متن مصوبه هیات وزیران به            

www.amsiran.comآدرس سایت انجمن     
قسمت اخبار انجمن مراجعه نمایید.

نگري سـازمـان   هاي توسعه و آیندهمرکز پژوهش
برنامه و بودجه کشور با انتشـار فـراخـوان، از        

نظران، مؤسسات پژوهشی جامعه علمی و صاحب
و جامعه دانشگاهی و اندیشگاهی کشور دعـوت  
کرد در تدوین مطالعات پشتیبان برنامه هـفـتـم      

.توسعه کشور مشارکت کنند
با عنایت به اهمیت مشارکت ذینفعان در طـول      

اي که فرایند تدوین برنامه، این مرکز، بنا به وظیفه
از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور به عـهـده   
آن گذاشته شده است، با تعریف سازوکار مـورد  
نیاز، جلب مشارکت حداکثري اشخاص حقیقی و 

ریزي توسعه را   نظر در امر برنامهحقوقی صاحب
در تدوین برنامه مدنظر قرار داده است

در ادامه این فراخوان، با دعوت از ذیـنـفـعـان       
غیردولتی براي مشارکت نـظـري در تـدویـن         
مطالعات پشتیبان برنامه هفتم توسعه کشور، ایـن  
محورها به عنوان پیشنهادهاي اولیه براي مشارکت 

:اعالم شده است
تـریـن   اصلی-ترین مسائل کلیدي کشورمهم-

اي، بخشی، موضوعی) براي رشد  پیشران (منطقه
توسعه کشور

ساختار مناسب براي سند برنـامـه تـوسـعـه        -
هاي توسعه (پیشنهادي براي جایگزین کردن برنامه 

مبنا)حکم
نحوه تعامل، بخش، منطقه (استان) در نـظـام       -

ریزيبرنامه
هاي ذینفـعـان در     چگونگی افزایش مشارکت-

تدوین و اجراي برنامه توسعه ملی
پیشنهادها براي افزایش اختیارات و پاسخگویی -

سیاسی زیر ملی (استانی و محلی)-سطوح اداري

فراخوان حضور ذینفعان غیردولتی در تدوین مطالعات پشتیبان
برنامه هفتم توسعه منتشر شد

پیشنهادهایی براي تحول در نهاد و نـظـام       -
ریزيبرنامه

الگوي مناسب براي پایش، نظارت، کنترل و   -
اصالح برنامه در زمان اجرا

پیشنهادهاي اصالحی مرتبط با نظام حکمرانی -
ــه          ــام ــرن ــام ب ــظ ــود در ن ــوج ــزيم ری

چگونگی ارتباط سند تحول دولت با برنامـه  -
هفتم توسعه کشور

در بخش دیگري از این فـراخـوان، دربـاره        
نظران آمده اسـت:    هاي مشارکت صاحبشیوه

نگري پس از   هاي توسعه و آیندهمرکز پژوهش
ها، پیشنهاد عنوان دریافت پیشنهادها شامل ایده

تـخـصـصـی،     -براي برگزاري نشست علـمـی  
گزارش مطالعاتی، مقاله، یـادداشـت و... از            

نظران، مؤسسات پژوهشی و جـامـعـه    صاحب
بندي خواهد کرد. اندیشگاهی، آنها را طبقه

هاي مختلف (چاپ  در این سازماندهی به روش
نامه، گاهنامه و ...) نظرات دریافـتـی بـه          ویژه

جامعه هدف منعکس خواهد شد.
در پایان این فراخوان، شماره تلفن:

براي ارتباط با دبیـرخـانـه    43306428-021
مطالعات پشتیبان تدوین برنامه هفتم تـوسـعـه    

.بیکی علوي) اعالم شده است(خانم علی
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www.amsiran.com

اخبار شعب
انجمن مدیران صنایع شعبه اصفهان 

»مسیر صنایع پیشرو«گزارش همایش 

خردادماه 23و 22یکشنبه و دوشنبه  

هاي اتاق بازگانی، صنایع، معادن و سالن همایش
کشاورزي اصفهان

بعدازظهر 3در ساعت   1401خردادماه  22روز  
آقاي دکتر مسعود جمالی همایش را با عرض           
خیرمقدم خدمت حاضرین آغاز کردند.  روز اول        

آقاي دکتر آزاد ارمکی درخصوص نیروي انسانی       
آقاي -متخصص، عامل یامانع صنعت پیشرو       
آوري و  دکتر نوریان موضوع استحکام، تاب       

آقاي دکتر کرباسچی،    -یادشکنندگی سازمانی 
-امور مالی غیرمتمرکز و قراردهاي هوشمند         

بالکچین و آینده تجارت را به بحث گذاشتند.          
سپس تایم پذیرایی یک ربع براي حاضرین در          
نظر گرفته شد. سپس خانم دکتر جوادي حمایت        

هاي فکري و آقاي     حقوقی و مدیریت دارایی    
هاي مهندس رهنما، مقایسه اکوسیستم استارتاپ     

ایران با جهان را به بحث گذاشتند. آقاي مهندس         
جویی آب  ادیب با ارائه مقاله درخصوص صرفه      

در صنایع فوالد و پتروشیمی و آقاي مهندس گل         
احمد به عنوان اسپانسر همایش درخصوص          

ثروت انسانی صحبت نمودند. 
ابتدا آقاي دکتر قوامی    1401خردادماه  23روز  

ها در شرایط    درخصوص تأمین مالی شرکت     
فعلی اقتصاد ایران سپس آقاي دکتر میرزایی           

هاي حکمرانی براي      درخصوص شایستگی  
آقاي مهندس    -پذیريهاي رقابت   بایستگی

هاي انقالب صنعتی   فردیس درخصوص فرصت  
هاي متوسط و بزرگ و       چهارم براي شرکت   

سپس آقاي مهندس کالهی درخصوص ارائه         
بسته سیاستهاي حمایتی جهت توسعه و افزایش       

هاي نوین صحبت   وري و استقرار سیستم    بهره
کردند. سپس یک ربع براي پذیرایی حاضرین         
در نظر گرفته شد. بعد از تایم پذیرایی آقاي            

ها و  مهندس امیرعلی امیري درخصوص سیاست    
پذیر صحبت نمودند.   راهبرردهاي صنایع رقابت  

آقاي دکتر لیالز چشم انداز سیاسی اقتصادي          

هاي کنونی جهان را به      ي بحران ایران در سایه  
بحث گذاشتند. در انتها با حضور آقایان دکتر          

ي جمالی رییس انجمن مدیران صنایع شعبه         
اصفهان، مهندس رجالی عضو هیأت نمایندگان       
اتاق، آقاي دکتر صادقی رییس کمیته علمی          

نفر مدیر پیشرو   10همایش اهداي تندیس به      
آقایان مهندس مجید شیرانی شرکت فوالدتکنیک      
(از اعضاي انجمن)، سعید زکایی شرکت           
پارساپلیمر شریف، سعید ترکمنان دهنوي          
شرکت طب پالستیک نوین، سیدصادق صحرانی      

بنیان مجتمع فراصنعت طبرستان،     شرکت دانش 
پیمان طرب خواه شرکت پتروپاك مشرق زمین،       

فر شرکت رخشان پلیمر صنعت،      محمد رخشان 
محمدپناهی شرکت مهندسی و تولیدي اصفهان       
دما (از اعضاي انجمن)، حسن اکبري شرکت         
فراکوش سپاهان (از اعضاي انجمن) و علی          
اکبر نصیري شرکت گلشهد نقش جهان اهدا          

گردید. 
نفر مدیرشایسته تقدیر لوح تقدیر     6و سپس به    

تقدیم گردید. آقاي مهندس حمید ادیب شرکت       

مهندسی تیواساخت پارسه ایریک، آقاي مهندس      
علیرضا بینا شرکت مهندسی آرمان صنعت آسیا        
(از اعضاي انجمن)، آقاي مهندس علیرضا           
احمدي شرکت ترام چاپ سپاهان، آقاي محمد        
اطرج شرکت الکترومیزان اندیشه (از اعضاي         
انجمن) و سرکار خانم میترا عابدي زمانی            

هاي فلزي اصفهان(سافا) (از      شرکت ساخته 
اعضاي انجمن) تقدیم گردید. 

هاي در پایان از اسپانسرهاي همایش شرکت         
بارآهن، نساجی ماندگار، طناب نقش جهان، طب       
پالستیک نوین، کالج رهنما، مجتمع پالستیک        
طبرستان، شرکت پایدارپلیمر اوژن تقدیر وتشکر      

به عمل آمد.

انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي
برگزاري چهارمین و پنجمین جلـسـه گـروه      -

کاري تامین مالی، بانکی و تسـهـیـالت ذیـل         
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بـا حضـور     

هاي پارسیان، تجارت، دي، سینا، نمایندگان بانک
ها، صادرات، صـنـدوق     شوراي هماهنگی بانک

کارآفرینی امید، کشاورزي و ملت در تاریخ هاي 
که در این جلسه سایر نمایندگان 1401/3/8و 3

ربط به صورت آنـالیـن     هاي اجرایی ذيدستگاه
مصوبه 17پرونده بررسی و 16مشارکت داشتند.  

صادر شد.
برگزاري سومین و چهارمین جلسه بازنـگـري   -

سند آمایش سرزمین استان در حوزه صـنـعـت،    
نظرات صاحبان صنعت در حـوزه    دریافت نقطه

نساجی، پوشاك و صنایع سلولزي و همچـنـیـن    
.1401/3/8و 1صنعت برق و خودرو در تاریخ 

هوش تـجـاري بـا      « برگزاري دوره آموزش -
این دوره بـه  »   power BIاستفاده از نرم افزار 

1401/3/8ساعت طراحی و از تاریخ   20مدت 
شروع شده است.

نـحـوه دادرسـی      « برگزاري سمینار آموزشی -
»بر اساس آخرین تغییرات1401مالیاتی در سال 

نفر از مدیران و کارشناسان مـالـی   28با حضور 
.1401/3/10واحدهاي صنعتی در تاریخ 

هفتمین و هشتمین جلسه دبیرخـانـه شـوراي      -
وگوي دولت و بخش خصوصی استـان در    گفت

. 1401/3/1تاریخ 
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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

3 http://t.me/amsiranلینک عضویت در کانال تلگرام  
hآپ  لینک عضویت در واتس ps://chat.whatsapp.com/DfJzQEughTmKkQFYuiJZaj

مهندس حسین غالم زاده
مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت  

خرممهندسی پیشتاز صنعت پارس
(شعبه فارس)

مهندس فواد قبادي نژاد
مدیر امور اداري و منابع انسانی 

شرکت گروه نوین آبان فناور
(شعبه فارس)

مهندس بهرنگ پورضیایی منش
مدیرعامل شرکت 

صنایع غذایی بهروز نیک
(انجمن مدیران صنایع)

مهندس حمید مرویان صفارزاده
رییس هیات مدیره شرکت
صفا رایحه آفرین توس
(شعبه خراسان رضوي)

در این سمینار که با حضور تعدادي از اعضاي 
بـرداري  انجمن برگزار شد، در مورد نحوه بهره

از ابزارهاي نوین مالی در قانون بودجه سـال    
است، جناب آقاي فـردوس بـاقـري        1401

بـه  (SAKKOOK)مدیرعامل سامانه سکـوك 
معرفی پلتفرم تامین مالی و نحوه عضویت در   
آن پرداختند و همچنین مزایاي تامیـن مـالـی      

زنجیره تامین مورد بررسی قرار گرفت.
هـاي  همچنین الزامات به کارگـیـري روش    -

از تامین مالی زنجیره تامین توضیح داده شد؛
هـاي  حلاي از راهجمله فراهم نمودن مجموعه

تامین خرید و انتقال کاالها و محصـوالت، از    
فروشندگان به خریداران در طول زنـجـیـره      
تامین. الزم به توضیح است این روش همچنین  

هاي مدیریت لجستیک کارگیري روششامل به

سازي جـریـان     شود از جمله هماهنگنیز می
بندي، ها، اداره مواد مواد اولیه، تولید، بستهداده

ونقل، انبارداري و حتـی  اداره موجودي، حمل
تحویل کاالي ساخته شده. از جمله مزایاي این 

دار است که ارائه ابزارهـاي  روش، خرید مدت
دار براي انجـام  نوین پرداخت اعتباري و مدت

شود.معامالت تجاري را شامل می
-انجمن مدیران صنایع با هماهنگی دسـت   -

اندرکاران این سامانه در نظر دارد در صـورت  
استقبال و درخواست اعضاي محـتـرم، ایـن      

سمینار را مجدد برگزار نماید.
توانند با شماره هاي انجمـن  مندان میعالقه-

تماس حاصـل  09120702036و 88304070
فرمایند.

سمینار بررسی سازوکار تامین مالی 
زنجیره تامین در انجمن مدیران 

صنایع  برگزار شد

مهندس ایمان حسینی
مدیرعامل شرکت

آبادگران توس امکان
(شعبه خراسان رضوي)

عبدالرحیم مطهري
رییس هیات مدیره شرکت
داروسازي نصر فریمان
(شعبه خراسان رضوي)

مهندس امیرحسین دبیریان
مدیرعامل و عضو هیات مدیره 

شرکت افراسازه روژان
(شعبه خراسان رضوي)

علی واعظ
مدیر واحد شرکت

مانتو بلوط
(شعبه خراسان رضوي)

کنفرانس و نمایشگاه ایران اسکوکواکس در 
المللـی بـراي     یک اکوزیست اقتصادي بین

تامین مواد اولیه، انتقال تکنولوژي و تولیدات 
گـذار  بنیان، ارزآوري و جذب سرمایـه دانش

26خارجی و مشتري خارجی، با حضـور    
هاي اقـتـصـادي      کشور از اعضاي سازمان

شانگهاي و اکو و همسایگان ج.ا.ا به میزبانی 
ایران در تهران برگزار می شود.

24در این راستا نشستی روز سه شنبه مورخ 
با حضور مسووالن 10-12خرداد ماه ساعت 

دبیرخانه اجرایی نمایشگاه اسکوکواکس و   
تعدادي از اعضاي انجمن برگزار شد.

نشست مسووالن دبیرخانه برگزاري نمایشگاه ایران اسکوکواکس
با حضورتعدادي از اعضاي انجمن در محل سالن اجتماعات انجمن

هدف از برگزاري این نشـسـت تشـریـح         
چگونگی استفاده از ایـن فـرصـت بـراي         

هاي عضو انجمن بود.شرکت
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صنعتو مطبوعات

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

سال چهل ودوم

خوانید:در بخشی از این گزارش می
بر اساس این الیحه متن زیر به عـنـوان جـزء       

شود:الحاق می7) به بند (هـ) تبصره 3(
نرخ حقوق گمرکی مواد اولـیـه،   1401در سال 

آالت و تجهیزات اي، اجزا، قطعات، ماشینواسطه
که با احتساب سود بازرگانی، حـقـوق ورودي     

باشد به یـک   %) می  10( ها حداکثر ده درصدآن
یابد. دولت مجاز است بـا     %) تقلیل می  1درصد( 

توجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودي،   
نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف دویست و   
ــال               ــارد ری ــی ــل ــی ــزار م ــاد ه ــت هش

) ریال اقدام نماید.280،000،000،000،000(

در خصوص این اصالحیه  باید گفت بر اسـاس  
4200، جایگزینی نرخ   1401قانون بودجه سال 

تومانی با نرخ بازار متشکل ارزي که فـاصـلـه      

انجمن مدیران صنایع منتشر کرد:
اظهارنظر کارشناسی در خصوص الیحه اصالح تبصره هاي

کل کشور1401ماده واحده قانون بودجه سال 7و 1
کمی با نرخ بازار آزاد دارد باعث شـده کـه       

آالت وارداتی به حقوق ورودي تجهیزات ماشین
شدت افزایش یابد، از طرف دیگر در شـرایـط   
فعلی با توجه به اجراي قانون حداکثر استفـاده  

آالتـی داراي    از توان داخلی، تنها وتنها ماشین
هیچ عنوان در داخل مجوز وارداتی هستند که به

شوند لذا این تغییر نرخ هزینه تولیـد  تولید نمی
را به شدت افزایش خواهد داد.

بینی دولت از منابع حاصل از تـعـیـیـن       پیش
هزار میلـیـارد   28درصدي، 10حقوق ورودي 

تومان بوده است که در واقع از صاحبان تولیـد  
شود. بر اساس این الیحه اگر حقوق  دریافت می
درصد کاهش یابد دولت مـجـاز     1ورودي به 

خواهد بود با توجه به کاهش منابع حاصـل از    
ورودي نسبت به فروش اوراق مالی تا سـقـف   

هزار میلیارد تومان اقدام نماید. 28

و حمایت از تولـیـد   1401پیرو نامگذاري سال 
آفرین و پـیـرو بـرگـزاري       بنیان و اشتغالدانش

ریزي جهت تحقق شعار سـال و    جلسات برنامه
هاي عملیاتی بر اسـاس اهـداف       تدوین برنامه

نـویـس   تعیین شده و اقدامات انجام شده، پیـش 
بـنـیـان و      هاي حمایت از تولید دانـش نامهآیین

هاي مرتبـط بـا وزارت       آفرین در حوزهاشتغال
کشور، نفت، امور اقتصادي و دارایی و فنـاوري  
اطالعات تهیه و تدوین شده و جهت سیر مراحل 
قانونی به هیات وزیران ارسال شده است.  اولین  

نویـس ایـن     اظهارنظر انجمن در خصوص پیش
ها، در بخش نفت تهیه شده اسـت کـه     نامهآیین

جهت دسترسی به متن کامل به سایت انجمن بـه  
آدرس:

www.amsiran.com.مراجعه نمایید

اظهارنظر در خصوص
نویس آیین نامهپیش

بنیان و حمایت از تولید دانش
آفرین در حوزه نفتاشتغال

شماره جدید نشریه کارآفرین
منتشر شد

خوانید:در این شماره می
ترین روزهاسخت-
کوش بر مدار توسعه صنعتیامیدوار و سخت-
بـراي  1401هاي قانون بودجه نگاهی به اهم پیام-

فعاالن اقتصادي
ورز نیرومندکوش اقتصاد و اندیشهمرگ مرد سخت-
درآمد مالی ایران از بازگشت به برجـام چـقـدر      -

خواهد بود؟
داووس: اقتصاد جهان بدتر از پارسال، بهتر از سال آینده.

توانید به پـایـگـاه      براي مطالعه نشریه کارآفرین می
www.amsiran.comانجمن به آدرس   اینترنتی

مراجعه نمایید

شرکت در جلسات انتخاب
واحدهاي نمونه صنعتی و معدنی و 

صنعتی در وزارت صنعت، پیشکسوت 
معدن و تجارت

بر اساس روال هر ساله، انجمن مدیران صنایع         
در این جلسات که با حضور نمایندگان اتاق          
ایران، اتاق تهران و خانه صنعت و معدن و            
همچنین نمایندگان و مدیران وزارت صمت        

شود شرکت نمود. در این جلسات       میبرگزار  
هاي خوداظهاري دریافت شده از واحدهاي فرم

صنعتی و معدنی بررسی و واحدهاي نمونه از         
هاي وزارت صمت را    هایی که فرم  میان شرکت 

تکمیل نموده بودند و با نظر کلیه افراد حاضر          
در جلسه انتخاب شدند. همچنین در خصوص       

، جوانان پیشکسوتان صنعتی و معدنی و تشکلی
هاي کارآفرین، بانوي کارآفرین، شهرك         

هاي هاي صنعتی کارآمد و طرح    صنعتی، خوشه 
گیري گردید. امسال در کنار برگزیده نیز تصمیم

معرفی واحدهاي نمونه صنعتی در رشته           
بنیان هاي مختلف، صنایع و معادن دانش     فعالیت

نیز مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

انجمن مدیران صنایع
کند:برگزار می

انجمن مدیران صنایع در نـظـر دارد دوره         
1401آموزشی قانون کار را در نیمه دوم سال 

جـلـسـه بـا       6برگزار نماید. این سمینار در  
ریزي شده است: برنامهمحوریت موضوعات زیر 

کلیات قانون کار و تعاریف و قرارداد کار-1
خاتمه قرارداد کار و حق السعی و مزد-2
مدت کار، تعطیالت و مرخصی و موارد مرتبط-3 
شرایط زنان، نوجوانان و بازرسی کار-4
هاي کارآموز و قرارداد کارآموزي و تشکل-5

کارگري و کارفرمایی
هاي دسته جـمـعـی و      مذاکرات و پیمان-6

اختالفمراجع حل
مندان به شرکت در این سمینار با روابط عالقه

ـاره        ع ـا شـم ـاي  مومی انجمن مدیران صنایـع ب ه
تماس حاصل فرمایند.88813047 و 88304070 

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
88839641فاکس: 


