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برگزاري

مجمع عمومی عادي ساالنه
انجمن مدیران صنایع 

همین صفحه

1402سررسیدنامه  سال 
4صفحه 

سمینار آشنایی با قانون کار
4صفحه 

شهریورمـاه  21روز دوشنبه مورخ 15در ساعت 
مجمع عمومی عادي ساالنه انجمن مدیران صنایع 
در مجتمع فرهنگی رفاهی دربند با حضور جمعی 

از مدیران عضو و اعضاي هیات مدیره و جنـاب  
آقاي سید مسعود عرفانی نماینده اتاق 

.ایران برگزار شد
ابتدا جناب آقاي مهندس مـحـسـن      
خلیلی سخنرانی نمودند و سـپـس       
اعضاي هیات رییسه جلسـه (آقـاي      
مهندس پورفالح به عنـوان ریـیـس      
جلسه و آقایان: علیمردان شیبانـی و     
ضیاء متحدان به عنوان ناظرین جلسـه  
و آقاي محمدرضا ستوده به عـنـوان     
منشی) انتخاب شدنـد و جـلـسـه          

.رسمیت یافت
در ادامه برابر دستور جلسه آقاي مـحـمـدرضـا       

-ستوده، دبیرکل انجمن گزارش عملکرد فعالیـت 
را به اطـالع    1400/12/29هاي انجمن منتهی به 

اعضاي حاضر در جلسه رساندند و در ادامه آقاي 
ار انجمن گزارش مهندس سیدحسین سلیمی خزانه

بازرس مالی و بودجه انجمن را ارائه نمودنـد و    
قرائت شـد و بـراي         بازرس گزارش همچنین 

برگزاري مجمع عمومی عادي ساالنه انجمن مدیران صنایع 
گیري به عمل آمد که آقـاي  بازرس قانونی راي

عشري به عنوان بازرس اصـلـی و     احمد اثنی
البـدل  علیبه عنوان بازرس آقاي قاسم مصطفوي

.انتخاب شدند
هاي به عمل آمده در مجمع که از دیگر تصمیم

نظر زیادي شکل گرفت تبادلوپیرامون آن بحث
موضوع حق عضویت بود که با راي اعضـاي    

میلیون تومان بـراي    10حاضر در جلسه مبلغ 
میلیون تومان تعیین و 10اعضا و براي ورودیه 

تصویب شد و روزنامه اطالعات بـه عـنـوان      
.روزنامه رسمی تعیین گردید

همچنین مصوب شد بازسازي طبقه چـهـارم     
.انجمن در دستور کار قرار گیرد

هاي ایران ناسیونال، بیـمـه   گفتنی است شرکت
ران تعاون، تجهیزات توربوکمپرسور نفت، بوتان
و بوتان از حامیان مالی مجمع انجمن بودند.

.پایان یافت19جلسه در ساعت 
براي دریافت متن کامل سخنان مهندس محسن 

سایت انجمن به نشانی: توانید به وبخلیلی می
ww.amsiran.com.مراجعه نمایید

سال حقوق  5شرکت بوتان که تاسیس شد من         
نگرفتم. من عاشق ایران و شماها هستم! و              
داروندارم را گذاشتم، وقتی وارد این کار شدم.          
هشت سال بعد از ما (تاسیس بوتان) شرکت ملی          
گاز ایران درست شد. اگر ما گاز را مصرف             

کردیم، نفتی هم براي صادرات نداشتیم.          نمی
ي سوخت رو خودمون مصرف          یعنی همه  

کنم که پیام من     کردیم. من ازتون استدعا می     می
رو به تمام دوهزار نفر انجمنی برسانید. بگید که          
خلیلی مرد! و نصف مالش را داد براي صنعتی            

کردن کشور.
شما دو هزار نفرید. بنا به تجربه من، صنعتگر بچه          

هزار نفر اگر اقدام کنید،     2کاوه آهنگره. شماها    
کنه. من به کمک یارانم      ایران نجات پیدا می    

بنیادي را درست کردیم. شما دست به دست          
همدیگه بدهید و از این بنیاد حمایت کنید. و          

توانید بکنید و ایران رو صنعتی بکنید.       هرچه می 
تواند صنعتی  فقط می »ایران آآآب ب ندارد   «

بشود.
این مطالعات زیادي شده است رویش. این          
استدعاي من از شما عزیزانه که چه در حیات          
من و چه بعد از مرگ من، تالشتون رو بکنید            
که ایران رو صنعتی بکنید و از این نککککبت          

نجاتش دهید. مرسی. خداحافظ .

سخنان پایانی جناب آقاي مهندس خلیلی  در جلسه مجمع عمومی انجمن 
عضو انجمن2000شهریور ماه  خطاب به 21در تاریخ 

194گزارش کارشناسی شماره 
اظهارنظر کارشناسی در خصوص متن 

نویس اصالح موادي از قانون کار پیش
مصوب شوراي عالی کار

به پیشنهاد شوراي عالی کار موادي از قانون کار          
نویس آن  مورد بازنگري قرار گرفته و متن پیش        

نویس براي مواد   تهیه گردیده است. در این پیش      
پیشنهاد اصالحی تهیه   182و  27،  24،  10،  9،  7

ها پرداخته شده است. شده است که در این گزارش به آن
با تمام نقایص و ایرادات وارده،      قانون کار فعلی  

سال که از تصویب آن      40در طول بیش از       
گذرد در حال اجرا است و هرگونه تغییر و            می

اصالح این قانون اثرات نامطلوبی بر روابط           
گانه کارگر، کارفرما و دولت خواهد گذاشت        سه

چنینی به  هاي این چرا که تنظیم لوایح و طرح        
ها در  منظور اصالح قوانین مادر و مطرح شدن آن       

صحن علنی مجلس سرنوشت اصالحات            
پیشنهادي را  نامعلوم خواهد کرد و متنی که به            
عنوان اصالحات قانون کار از مجلس خارج           

شود، نامشخص خواهد بود. لذا پیشنهاد           می
شود با تمام نواقص، قانون کار فعلی تغییري          می

-نیابد و در آینده متناسب با محیط جدید کسب         
وکار و به صورت جامع و در کنار سایر قوانین            

.مرتبط اصالح گردد
براي دسترسی به متن کامل گزارش به سایت           

www.amsiran.comنشانی: انجمن مدیران به
مراجعه نمایید. 
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ودومسال چهل 

www.amsiran.com

برگزاري سمیناراخبار شعب
بررسی مسائل و مشکالت کارفرمایان 

با سازمان تامین اجتماعی
در انجمن مدیران صنایع

بر اساس روال هر ساله انجمن در بررسی            
مسائل و مشکالت تامین اجتماعی کارفرمایان       

بررسی مسائل و     «سمیناري تحت عنوان       
مشکالت کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی      

در روز  »1401هاي آن در سال        و برنامه 
چهارشنبه مورخ دوم شهریورماه در محل سالن       

-اجتماعات انجمن، با شرکت مدیران شرکت      
ها و همچنین با     هاي عضو و نمایندگان آن      

نویسی مدیرکل نام محمديحضور جناب آقاي  
هاي انفرادي سازمان تامین          و حساب   

برگزار گردید.اجتماعی
در این برنامه که به صورت پرسش و پاسخ            

ریزي شده بود، مدیران حاضر در جلسه        برنامه
به بیان مسائل خود با قوانین و مقررات سازمان         
تامین اجتماعی و مشالت ناشی از اجرا             
پرداختند و آقاي محمدي با تشریح مسائل و          
مشکالت کارفرمایان ضمن راهنمایی به ارائه        
راهکار جهت حل مسائل و مشکالت پرداختند.       
همچنین ایشان با بیان توضیحاتی در خصوص        

هاي آتی  هاي جدید سازمان، برنامه     بخشنامه
سازمان تامین اجتماعی را تشریح نمودند.

در این سمینار مشکالت ناشی از تاخیر در           
صدور مفاصاحساب، حق بیمه پاداش افزایش       
تولید، تاخیر در ارسال لیست حقوق و دستمزد        

ها و قراردادها،   و مشکالتی آن، حق بیمه پیمان     
مشکالت ناشی از قانون مشاغل سخت و            

آور و مشکالت تغییر عناوین شغلی،           زیان
بازرسی دفاتر قانونی و ... بیان شده و بحث و           

بررسی گردید.

برگزاري سی و چهارمین مجمع عمومی ساالنه 
انجمن مدیران صنایع خراسان رضوي

مجمع عمومی ساالنه انجمن مدیـران صـنـایـع       
خراسان بیست و ششم مردادماه در هتل پردیسان 
مشهد با حضور اعضاي انجمن خراسان بـرگـزار   

گردید و گزارش عملکرد هیات رئیسه و گزیـده  
هاي دبیرخانه انجمن خـراسـان ارائـه       فعالیت

شد.

برگزاري همایش برندینگ  توسط انـجـمـن      
مدیران صنایع خراسان رضوي

برند برتر در دهمین همایش 18
-برندینگ با رویکرد سیسـتـم  

سازي و ماندگاري برند در دو 
حوزه صنعت و اصناف معرفی 

شدند.
در حوزه صنعت عنوان  برنـد  
شایسته تقدیر تعلق گرفت بـه  

هاي؛ پـارس سـامـان      شرکت
ایرانیان، حوله یاس سـپـیـد      
مشهد، خوشنام خـراسـان و     
صنعت بام شرق ممتاز نویـن.  

هـاي پـارت     همچنین برندهاي برتر به شرکـت 
الستیک، چرم مشهد، خـدمـات بـار هـوایـی          
سپیدبال، زعفران مصطفوي مهر ایرانیان، صنایـع  
قهوه پارت سازان، قند تربت حیدریه، تولیدي و   
صنعتی سامد، کشاورزي تحقیقاتی نوین زعفـران  

بنیان نیان الکترونیک اهدا شد.و شرکت دانش

انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي 
برند اولی در حوزه صنعت نیز به گروه غذایـی  

به صبا رسید.
در بخشی دیگر از اهداي جوایز، مدال حـوزه    
پیشکسوتان به گروه صنایع غذایی به صـبـا و     
شرکت کشاورزي تولیدي زعفران سحـرخـیـز    

تعلق گرفت.
برند شایسته تـقـدیـر در      
بخش اصـنـاف هـم بـه         

هـاي خـدمـات      شـرکـت  
کارگزاري و بـازرگـانـی      
قندچی و برند برتر اول بـه  
مانتو بلوط و در رتبه بعدي 

پردازي آموت تعلـق  به داده
گرفت.

برند اولی اصناف هم  نیـز  
به مجتمع کیک و شیرینـی  

ملکا اختصاص یافت.
همچنین دو شرکت نـیـان   
الکترونیک و نوین زعفران به عنوان برنـدهـاي   

هـا بـه     ممتاز خراسان رضوي انتخاب و از آن
عنوان برند برتر ده دوره همایش، تقدیر و کاپ 

قهرمانی مراسم اهدا شد.
شایان ذکر است دهمین دوره همایش برندینگ 

سازي و ماندگاري برنـد، بـا     با موضوع سیستم
حضور استاندار و جمعی از مـدیـران ارشـد       

-هاي دولتی و خصوصی و فعاالن حوزه بخش
هاي مختلف صنعتی و اقتصادي درمحل هـتـل   

به همت انجمن مدیران صنایع پردیسان مشهد و
مرداد ماه برگزار شد.26خراسان در تاریخ 
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صنعت

اعضاي جدید انجمن مدیران صنایع
پیوستند. 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
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دکتر اصغر نورآیین
مدیرعامل شرکت

سازي تبریزماشین
(شعبه آذربایجان شرقی)

دکتر مریم خنکدار
مدیرعامل شرکت

بازرگانی آسان راه ابریشم راشا
(شعبه آذربایجان شرقی)

امیرحسن قربانی وفا
رییس هیات مدیره شرکت 

تولیدي شکوه چرم آذر
(شعبه آذربایجان شرقی)

فرعلی اکبر توکل
مدیر واحد صنایع 
پالستیک توکل فر
(شعبه اصفهان)

دکتر حسین همتی نژاد
مدیرعامل شرکت

پخش پروار پخش سپاهان
(شعبه اصفهان)

مهندس پویا یزدان بخش
مدیر پروژه  شرکت

پارت الستیک
(شعبه خراسان رضوي)

محسن نعیمی پور
رییس هیات مدیره شرکت 
صنایع غذایی طوس کام رس

(شعبه خراسان رضوي)

مهدي ملت خواه
مدیرعامل شرکت 
زرین ستاره مسما

(شعبه خراسان رضوي)

سیدهادي ظریف حسین الحسینی عدالتی
مدیرعامل شرکت 

زرآوران ظریف ماندگار
(شعبه خراسان رضوي)

حسن مرتضایی
مدیرعامل شرکت کارگزاري 
رسمی بیمه پژواك کارآمدان

(شعبه خراسان رضوي)

مهندس مجتبی احمدوند
مدیرعامل شرکت

وند شیمی ساختمان
(انجمن مدیران صنایع)

مهندس غالمعباس همتیان اشرفیان
مدیرعامل شرکت
پرین بتن آمود

(شعبه خراسان رضوي)

نامه با موسسه امضاي تفاهم
فرهنگی هنري عصر قلم

در راستاي ارائـه خـدمـات        
آموزشی و همچنین شرکت در   

-هاي خارجی، تفاهـم نمایشگاه
اي با موسسه عصر قلم منعقد شده است کـه  نامه

بر اساس آن اعضاي انجمن مدیـران صـنـایـع       
ها و تسهیالت ویژه از خدمـات  بتوانند با تخفیف

آموزشی داخلی و خـارجـی و حضـور در            
هاي مطرح خارجی که به همت موسسه نمایشگاه

مند شوند.شود بهرهعصر قلم برگزار می
تواند از امکانات انـجـمـن در        این موسسه می
اي سانی و استفاده از فضاي رسانـه راستاي اطالع

انجمن در معرفی هرچه بهتر خـدمـات خـود        
استفاده نماید.

ایجاد مراکز تجاري 
جهت حضور

ها و معرفی مستقیم  شرکت
محصوالت صادراتی

با توجه به حمایت سازمان توسعـه تـجـارت      
ایران در خصوص ایجاد مراکز تجاري جهـت  
معرفی محصـوالت صـادراتـی کشـور در           

مرکز تجاري در شهرهاي 5بازارهاي همسایه، 
بغداد، سلیمانیه، کالر، کربال و نجف تـحـت     

نظارت این سازمان تاسیس گردیده است.
جهت مشاهده لیست اطالعات مراکز تـجـاري   

hدر سایت سازمان به آدرس  ps://tpo.ir /
در بخش رایزنان بازرگانی و مراکز تـجـاري     

مراجعه نمایید.

تقسیط  مجدد
هاي  تبدیل به حال شدهبدهی

کارفرمایان مدیون
تقسیط  مجدد بدهی هاي تبدیل به حال شده                
کارفرمایان مدیون (بخشنامه شماره                  

) که تا تاریخ    1401/6/14مورخ  1000/1401/6791
قبال تقسیط و هر بار به دلیل عدم ایفاي          1401/5/2

تعهدات تبدیل به حال گردیده است صرفا براي یکبار         
باشد.پذیر میامکان1401لغایت اسفند 

تشخیص آثار بحران مالی کارفرمایان مشمول این          
بخشنامه بر اساس ارائه مدارك و مستندات ارائه شده         

-توسط کارفرما منوط به تایید از سوي مراجع ذي          
.صالح خواهد بود

براي دسترسی به متن کامل بخشنامه به سایت انجمن          
:مدیران صنایع به آدرس

www.amsiran.comمراجعه نمایید.
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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: 

قابل توجه
اعضاي محترم تهران

لطفاً در اسرع وقت نسبت به ارسال یک قطعه          
رنگی جهت صدور کارت       3* 4عکس   

عضویت جدید به انجمن اقدام فرمایید.

ابالغ سیاست هاي کلی 
ساله هفتمبرنامه پنج

پیـشـرفـت    «ها اولویت اصلی در این سیاست
تعیین شده است و در »اقتصادي توام با عدالت

اقتصادي، امور زیـربـنـایـی،       «هفت سرفصل 
علمی، فـنـاوري و       «، »فرهنگی و اجتماعی

، »سیاسی و سیاست خـارجـی    «،»آموزشی
اداري، حـقـوقـی و        « ،   »دفاعی و امنیتی«

بند تصویب شـده اسـت.       26و در »  قضایی
کارشناسان انجمن مدیران صنایع در حال تهیـه  
اظهارنظر در این خصوص هستند و اعضـاي      

هاي انجمن در   توانند از طریق رسانهمحترم می
روزهاي آینده موضوع را پیگیري نمایند.

انجمن مدیران صنایع
کند:برگزار می

نام دوره: آشنایی با قانون کار
، 1401مهرماه  25زمان شروع دوره : دوشنبه      

جلسه)6(
متخصص حوزه  ،مرتضی رجبی   : آقاي   مدرس

مقام سابق دبیرکل   کار و آشنا به قانون کار و قائم       
هاي صنفی کارفرمایی ایران و        کانون انجمن 

معاونت سابق روابط کار وزارت کار
: سالن اجتماعات انجمن مدیران      محل برگزاري 

صنایع

هاي زیر  جلسه با سرفصل  6این سمینارها در    
شود:  برگزار می

کلیات قانون کار و تعاریف و قرارداد کار  -1

مهرماه24-1جلسه 
خاتمه قرارداد کار و حق السعی و مزد -2

آبان23-2جلسه 
مدت کار، تعطیالت و مرخصی و موارد           -3

آذر28-3جلسه ،مرتبط 
شرایط زنان، نوجوانان و بازرسی کار-4

دیماه26-4جلسه 
هاي کارآموز و قرارداد کارآموزي و تشکل       -5

بهمن ماه24-5جلسه ،کارگري و کارفرمایی 
هاي دسته جمعی و مراجع     مذاکرات و پیمان  -6

اسفندماه15-6، جلسه اختالف حل
نام، اولویت با   با توجه به محدودیت ظرفیت ثبت     
کنند.افرادي است که زودتر ثبت نام می

مندان به شرکت در این سمینار با روابط           عالقه
هاي عمومی انجمن مدیران صنایع با شماره          

تماس حاصل   88813047و   88304070
فرمایند.

هاي ارتباط با انجمن مدیران صنایع در فضاي مجازيراه

کدهاي باال به صفحات QRتوانند از طریق دوربین موبایل خود با اسکن اعضاي محترم می
انجمن در اینستاگرام و واتساپ و همچنین سایت انجمن دسترسی پیدا کنند.

همکاري با مرکز 
آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزي تهران
رسانی به اعضـا، انـجـمـن       در راستاي خدمت

مدیران صنایع در حال مذاکره با مرکز آمـوزش    
اتاق بازرگانی، صنایع، معـاودن و کشـاورزي       

هـاي  تهران است تا با همکاري این مرکز دوره  
آموزشی متناسب با نیاز اعضا در انجمن برگـزار  
شود و از اساتید باتجربه و خبره اتـاق تـهـران      
استفاده گردد. چنانچه اعضا پیشـنـهـاداتـی در        

هاي مورد نیاز دارند خواهشمنـد  خصوص دوره
هـاي  است مراتب را به انجـمـن بـا شـمـاره         

اطالع داده تا در این 88304070و 88813047
خصوص هماهنگی به عمل آید.

انجمن مدیران صنایع در نظر دارد با توجه به           
هاي گذشته، به منظور معرفی     تجارب موفق سال  
هاي عضو و تهیه یک هدیه       هرچه بهتر شرکت  

اي مناسب امسال نیز        نوروزي، با هزینه     
را تدوین و منتشر      1402سررسیدنامه سال    

نماید.
سررسید رقعی با جلد گالینگور مرغوب،           

دوخت، صفحات تحریر دو رنگ و       صحافی ته 
گالسه چهاررنگ با کیفیت باال و طراحی ویژه         

شود.تهیه می
هاي عضو انجمن با درج     مدیران صنایع شرکت  

آگهی و سفارش سررسیدنامه براي مجموعه         
توانند همچون گذشته   تحت مدیریت خود می    

تشکل خود را  یاري نمایند.
شودبراي کسب  از اعضاي محترم تقاضا می       
883044070هاي  اطالعات بیشتر با شماره تلفن    

(روابط عمومی انجمن) تماس     88813048و  
حاصل فرمایند.

1402سررسیدنامه سال 


