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توسعه ایران جز با حضور فعاالن اقتصادي و           
پذیر ها در فرآیند توسعه امکان        مشارکت آن  

هاي نخواهد بود و این مهم با استفاده از ظرفیت         
هاي بخش خصوصی در جهت تدوین سیاست        

ها محقق  اقتصادي و کمک به اجراي آن       توسعه
با بخش خصوصی به    شود. نحوه رابطه دولت   می

صورت یک کل و تعریف صحیح این رابطه            
هاي قالب قوانین و مقررات، اجراي سیاست       در

هاي کند. تشکل توسعه را تسهیل و تسریع می        
حامیان بخش خصوصی از یک طرف به عنوان       

فعاالن بخش خصوصی و از طرف دیگر به عنوان         
کنند بازوي مشورتی نهادهاي حاکمیتی عمل می      

و هر نوع تغییر این روابط نتیجه حاصل شده از            
کند. لذا توجه و     میعملکرد آنها را دچار تغییر     

توسعه تعریف درست این روابط نقش موثري در      
کشورها دارد. قانون اتاق ایران نیز به عنوان            

کند. کننده این روابط عمل میتعریف
ها و قائل شدن    عنوان تشکل تشکل  اتاق ایران به  

اتاق ایران در نقش پارلمان بخش خصوصی و          
هاي کشور،  وظیفه اتاق در ساماندهی سایر تشکل     

هاي نشان از تاثیرگذاري باالي آن درکلیه حوزه       
هاي مختلف بخش خصوصی دارد     کشور و تشکل  

قدرتمند در کشور    و اتاق ایران را به نهادي        
تبدیل کرده است که حضور در نهادهاي مختلف        
و کسب درآمدهاي پایدار و ارائه مشورت به           

گانه، بر قدرت اتاق افزوده است و           قواي سه 
هاي اتاق در اقتصاد کشور،     استفاده ازاین ویژگی  

مستلزم قانونی کارا و دقیق است. همچنین نحوه         
ها با اتاق و      ها و رابطه آن     گیري تشکل شکل

نمایندگی از اعضاي خود    ها به تاثیرگذاري تشکل 
در قالب هیات نمایندگان اتاق ایران تعریف          

-شود و وجود قانونی جامع از اهمیت ویژه          می
برخوردار است. اي

موضوع اصالح قانون اتاق بازرگانی به              
ترین تشکل بخش خصوصی در ایران       مهمعنوان

موضوع گزارشی است که در انجمن مدیران           
صنایع تهیه شده است. موضوعات مطرح شده در        

نویس اصالحی بسیار پیچیده و مبهم بیان          پیش
اند و مطالبی در آن آمده است که نیازي به            شده

توانند طرح شدن در متن یک قانون ندارد و می          
ها و شیوه   نامهدر جاي دیگري و در قالب آیین        

ها پیگیري شود و قانون فعلی اتاق با اندك           نامه

نگاهی به اصالحات پیشنهادي قانون 
اتاق ایران

گذار و فعاالن    تواند نظر قانون   تغییراتی می 
بخش خصوصی  را تامین نماید و نیازي به            
تغییرات گسترده نیست. اندك تغییراتی در          
اهداف و وظایف متناسب با تغییرات فضاي         

تواند به پویایی قانون کمک کند      وکار می کسب
و در مورد نحوه انتخاب اعضاي هیات             

نامه توان در قالب تدوین آیین    نمایندگان نیز می  
اصالحات مربوطه را پیشنهاد داد. تغییرات و         
اصالحات پیشنهادي در بخش ارکان اتاق          
بیشتر متوجه نحوه انتخاب اعضاي هیات           

رسد تعداد باالي   نمایندگان است. به نظر می     
هیات نمایندگان دلیل این موضوع        اعضاي

ها بر  نویس نمایندگان تشکل  باشد. در این پیش   
اساس مدل پیشنهادي انتخاب خواهند شد و         
دیگر هر تشکل یک نماینده در هیات              
نمایندگان نخواهد داشت. در خصوص           

ها در هیات نمایندگان اتاق        تشکلعضویت
که اعضاي  ایران، این نکته ضروري است       

هیات نمایندگان اتاق ایران از نمایندگان           
ها و   هاي شهرستان و اتحادیه      اتاقمنتخب

-اتاق ایران تشکیل می    سندیکاهاي وابسته به  
اعضاي ها تعداد شود. با افزایش تعداد تشکل     

هیات نمایندگان اتاق ایران با افزایش قابل          
شود. با این ساز و کار         رو می روبهتوجهی

گیرند. در  اقلیت قرار می  نمایندگان انتخابی در  
ها و   تشکلاین راستا باید شرایط احراز         

ها به دلیل جایگاه و حساسیت آن       نمایندگان آن 
بازنگري قرار گیرد اما در عین حال این         مورد

آفرینی تضعیف نقش  ساز و کار نباید به        
ها منجر گردد. آن هم در شرایطی            تشکل

ها چندان  استقالل نهادهایی مانند تشکل     که
گیرد. لذا این مورد      نمیمورد تشویق قرار   

این نیازمند توجه بیشتري است و با توجه به         
نویس باید در مجلس مورد بررسی      که این پیش  

قرار گرفته و تصویب شود ممکن است             
اي مواجه شود که مدنظر       تغییرات گسترده با

اتاق ایران نباشد.پیگیران اصالح قانون

گزارش کارشناسی تهیه شده در 
بخش پژوهش 

انجمن مدیران صنایع
تحت عنوان : 195گزارش کارشناسی شماره 

اظهار نظر کارشناسی در خصوص مواد طـرح    
اصالحیه قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزي ایران
مندان و اعضاي محترم براي مطالـعـه و     عالقه
توانند به پایگاه اینترنـتـی   برداري از آن میبهره

www.amsiran.comانجمن بـه آدرس      
مراجعه نمایند.
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اخبار شعب
انجمن مدیران صنایع شعبه گیالن

مجمع عمومی انتخابات هیات رییسه انجمن          
شنبه مورخ  مدیران صنایع شعبه گیالن روز سه       

با حضور دبیرکل و مدیر امور شعب       1401/8/24
انجمن و اعضا در تاالر دیدار رشت برگزار شد.

ابتدا گزارش هیات رییسه و دبیر و مدیر اجرایی          
در مورد عملکرد جاري و مالی به نظر مجمع            

رسید و مورد تصویب قرار گرفت و سپس             
ساله ي دوم انجمن مورد       10گزارش تالش    

تقدیر قرار گرفت و بعد لوح تقدیر انجمن             
مدیران صنایع ایران توسط دبیرکل انجمن و لوح        
تقدیر دانشگاه فنی و حرفه اي استان توسط            
رییس دانشگاه به آقاي اکبر تطهیري مقدم دبیر و         

مدیر اجرایی انجمن اهدا شد و آنگاه داوطلبان          
هیات رییسه به معرفی خود پرداختند و براي           
دوره نهم هیات رییسه انجمن وارد مرحله            
انتخابات شد و برگه هاي آرا بین حاضران توزیع    

و پس از شمارش به ترتیب:

اعضاي اصلی:
آقاي فرهاد محرر ، مدیرعامل شرکت      –1

بازیابان
مقدم، رییس  خانم زهرا زاد رفیع     –2

هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سوله         
سرانیاکویی

آقاي امیر پورنصیر، رییس هیات       –3
مدیره شرکت جلوبندي خودرو الهیجان

آقاي محمدعلی خداپرست،      –4
مدیرعامل شرکت مهتاب بافت شفت

آقاي منصور شادمند، مدیرعامل شرکت       –5
هیتال به عنوان اعضاي اصلی هیات رییسه 

(جانشین)اعضاي علی البدل 
آقاي سامان نظري، مدیرعامل شرکت        –1

گوشتین خزر

آقاي جمال معصومی، رییس هیات مدیره       –2
شرکت پاك تحریر

به عنوان اعضاي علی البدل هیات رییسه جدید         
2انجمن مدیران صنایع شعبه گیالن براي مدت         

سال انتخاب شدند و سپس در اولین نشست           
(دوره جدید (نهم) هیات رییسه با حضور            

دبیرکل و مدیر امور شعب:
آقاي فرهاد محرر به عنوان رییس–1
خانم زهرا زاد رفیع مقدم به عنوان نایب          –2

رییس
آقاي امیر پور نصیر به عنوان خزانه دار–3
آقاي اکبر تطهیري مقدم به عنوان دبیر و          –4

مدیر اجرایی انتخاب شدند.  

1401صادرکنندگان برتر سال 
مهرماه و همزمان با روز ملی صادرات          30

مراسمی جهت تجلیل از صادرکنندگان نمونه       
برگزار گردید. در این مراسم از       1401سال  
صادرکننده نمونه  57شرکت، از    612بین  

هاي گذشته تعداد   تقدیر شد و همچون سال     
هاي عضو انجمن در میان       زیادي از شرکت   

شدگان حاضر هستند. ضمن تبریک به      معرفی
اعضاي گرانقدر، از تالش و زحمات پرسنل         

پرتالش آنان قدردانی می نماییم.
هاي عضو انجمن که موفق به اسامی شرکت

1401کسب مدال صادرکننده نمونه سال 
اند به شرح زیر است: شده

محمد عالمی (گروه صنعتی پاکشو)

نصراهللا ایزدپناه (صنایع هفت الماس)

مجید تکیان (هامون نایژه)

عباسعلی قصاعی (صنایع چینی زرین ایران)

محمدرضا عابدي (گروه صنعتی بوتان )

جلیل افشار نژاد (صنایع قهوه پارت 
سازان )

رسول بیوك (داداش برادر)

مهران عباس زاده (فوالد خوزستان)

علی مردان عالیی جوردهی (صنعتی 
شوفاژکار)

امید فرهنگی فر (نفت پارس)

العابدین زاده (موکت نگین مجتبی زین
مشهد)

عباس ترابی (ایران یاسا تایر و رابر )

عبدالمجید رجبی (شرکت مهندسی و ساخت 
تویلر و تجهیزات مپنا )

مهرداد نوري (شرکت تولیدي تک ماکارون)

هراتی (طب پالستیک نوین)حامد امین 
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اعضاي جدید انجمن مدیران صنایع
تعداد دیگري از مدیران واحدهاي تولیدي و صنعتی کشور به شرح زیر به جـمـع خـانـواده       

شان را به گرمـی  شان را گرامی داشته و دست همکاريپیوستند. مقدمانجمن مدیران صنایع
فشاریم.می

سال چهل و سوم
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مهدي ایمانی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره 

چینی مقصودمجتمع تولیديشرکت
(انجمن مدیران صنایع)

مهندس مجید درستکار
مدیرعامل شرکت 
شهاب گستر خاوران

(شعبه خراسان رضوي)

امیرحسین دبیري
مدیرعامل شرکت 
نوشین قهوه بارثاوا

(شعبه خراسان رضوي)

زهرا شایق
مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
شرکت فرداد ارتباطات شایق

(شعبه خراسان رضوي)

مهندس رضا عابدیان
مدیرعامل شرکت 
یکتا الیاف شرق

(شعبه خراسان رضوي)

جواد آیت 
مدیر شرکت

صنایع تولیدي چوب آیت
(شعبه فارس)

یعقوب داوري
مدیر عامل و رییس هیات مدیره 

شرکت داور الیاف فارس
(شعبه فارس)

مهندس علیرضا سهرابی زاده
مدیر عامل شرکت

گروه صنعتی آرس ماشین
(شعبه فارس)

دوره آموزشی آشنایی با قانون کار در تاریخ           
آبان ماه با حضور آقاي کرم بیگی         23دوشنبه  

-هاي جبران خدمت و بهره     مدیرکل سابق نظام  
بندي در محل سالن اجتماعات       وري و طبقه   

انجمن مدیران صنایع برگزار شد.
در این جلسه در خصوص مباحث مربوط به خاتمه           

قرارداد کار و حق السعی و مزد صحبت شد.
در اولین جلسه این دوره نیز به کلیات قانون            

کار و تعاریف و قرارداد کار پرداخته شد.
جلسه با محوریت موضوعات     6این دوره در     

زیر برنامه ریزي شده است:  
کلیات قانون کار و تعاریف و قرارداد کار،-1
السعی و مزد،خاتمه قرارداد کار و حق-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،  
جمعی و مراجع   هاي دسته مذاکرات و پیمان  -6

اعضاي انجمنخدمات مشاوره بهارائه
در راستاي ارائه خدمات به اعضاي انجمن            
مدیران صنایع و بر اساس تفاهمنامه همکاري          
میان انجمن و شرکت همسفر مدیران با شماره          

امضا شده است که بر     27/9/1400مورخ  49815
نامه مقرر شد انجمن مدیران       اساس این تفاهم   

صنایع و شرکت همسفر مدیران در راستاي تحقق        
هاي طرفین   اهداف، ماموریت ها، و برنامه         

همکاري نمایند و خدمات گوناگونی در زمینه         
رفع مشکالت به اعضاي انجمن ارائه شود.

اي، تحقیق و پژوهش، تامین    ارائه خدمات مشاوره
کاال و صدور محصوالت، حمل و نقل، انجام           

-فرآیندهاي رسیدگی مالیاتی، مسائل و موضوع      
هاي مرتبط با تامین اجتماعی، تامین نیازهاي          

اي بخشی از   هاي رایانه فناوري اطالعات و سامانه   
.نامه استمفاد این تفاهم

دومین جلسه دوره آموزشی آشنایی با قانون کار برگزار شد

حل اختالف
سومین جلسه این دوره در آذر ماه برگزار            

خواهد شد.

نفر از مدیران اداري و منابع انسـانـی و       15
هاي عضو انجمن همچنین مدیران مالی شرکت

اند عبارتند از: که در این دوره مشارکت نموده
متالورژي پودر ایران، پارسیان حریـر الـبـرز،      
پارس گاز نیک اختر، بیمه تعاون، تجهـیـزات   
توربو کمپرسور نفت، کی پالس و بلور نـوري  

تازه ، آساد صنعت، کانیار گچ نوین

اظهارنظر انجمن درباره بخشنامه
منتشر شد1402بودجه سال 

در این اظهارنظر آمده است:
نشان1402مراجعه به بخشنامه بودجه سال          

دهد که دولت سیزدهم در تهیه دومین سند           می
رویکرد و سیاست کالن را در        5بودجه خود   
مد نظر قرار داده است و بنا        1402بودجه سال   

دارد ثبات اقتصادي را از طریق تداوم رشد با            
ثبات اقتصادي و کنترل تورم پیگیري کند. آنچه         
که در این قسمت جاي تأمل دارد این است که           

کدام از دو شاخص کالن اقتصادي         براي هیچ 
هدفی را تعیین و اعالم نکرده است. آنچه که در           

در مورد متوسط نرخ    1402بخشنامه بودجه سال    
بیان 90درصدي اقتصاد ایران در دهه        1رشد  

دهنده در پیش بودن دوران        شده است نشان   
سختی خواهد بود.

همچنین موضوع کنترل تورم که به عنوان ابزاري        
براي دستیابی به ثبات اقتصادي در بخشنامه          

-نظر قرار گرفته نیز با توجه به برآورد و پیش          مد
المللی پول از اقتصاد ایران     بینی که صندوق بین   

هاي دولت ایران از    مبنی بر دو برابر شدن بدهی      
میالدي تا سال جاري دارد و اعالم        2020سال  

هاي دولت  کرده است که روند فزاینده بدهی        
ایران همچنان ادامه یابد، بسیار سخت است. به          

رو براي اقتصاد   هاي پیش رسد که سال  نظر می 
هاي چندان راحتی نباشد و باید در          ایران سال 

ها اقتصادي و بهبود آن   خصوص برخی موضوعات    
ریزي مناسبی شکل گیرد.برنامه

توانند براي دسترسی به متن کامل       عالقمندان می 
خبر به سایت انجمن مراجعه نمایند.



1401آبان ماه 
206شماره 

صنعتو مطبوعات

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

سال چهل وسوم

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: 

www.amsiran.com

بر اساس الیحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به         
هاي فروشگاهی و سامانه      قانون پایانه 2ماده  

هاي بورسی به عنوان اولین        مودیان، شرکت 
گروهی که از ابتداي آبان ملزم به ارائه                

اند . در این     هاي الکترونیکی شده   صورتحساب
رابطه نکاتی قابل ذکر است:

هاي پذیرفته شده در بورس بر اساس        شرکت
تکالیف قانونی موظفند کلیه عملیات عملکردي       
خود را در پایان هر ماه از طریق سیستم کدال            

منتشر و به اطالع عموم برسانند. 
 هاي تولیدي موظفند اطالعات      کلیه شرکت

خرید مواد اولیه و تولیدات خود را در سامانه           
جامع تجارت بارگذاري نموده و در پایان هر           
فصل نیز کلیه عملیات خود را به سازمان امور           

هاي مالیات بر ارزش     مالیاتی اعالم و اظهارنامه    
افزوده را نیز تنظیم و ارائه نمایند.

        عالوه بر موارد فوق در اجراي قانون پایانه-
هاي فروشگاهی اجراي مواد این قانون نیاز به          

اندازي سیستم مربوطه دارد     ارائه آموزش و راه   
هاي معرفی شده،   که به دلیل محدودیت شرکت    

شرکت بورسی را    700امکان پاسخگویی به     
ندارند.

          عالوه بر اینها جهت صدور صورتحساب
الکترونیکی، ثبت کد اقتصادي جدید مشتریان و       

باشد، و بخشی از    درج شناسه هر کاال الزامی می     
مشتریان تاکنون موفق به دریافت و ارائه کد           
اقتصادي جدید نشدند و دریافت شناسه براي         

بري ي زمان هر محصول از وزارت صمت پروسه   
هاي اصلی  است و این موضوع یکی از چالش       

باشد.اجراي قانون می
            کلیه این موارد با توجه به شرایط جاري و

سرعت بسیار پایین اینترنت و محدودیت           
ها، اتصال به سامانه و ثبت               دسترسی

صورتحساب الکترونیکی، فرآیند فروش          
.ها را مختل خواهد نمودشرکت

ارسال نامه انجمن به کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمی و بیان 
هاي بورسی عضو انجمن در خصوص الزام ارائه صورتحساب مشکالت شرکت

الکترونیکی از ابتداي آبان ماه

نامه و فراخوان اعطاي گواهی
هاي ملی تندیس

رعایت حقوق 
1401کنندگان سال مصرف

ودومین همایش روز ملی حـمـایـت از      بیست
9ریـزي،    کنندگان مطابق برنامهحقوق مصرف

شود و در جـریـان ایـن      برگزار میاسفند ماه 
هاي اقتصادي بـرتـر در حـوزه        همایش بنگاه

کنندگان معرفی و از آنان رعایت حقوق مصرف
تقدیر به عمل خواهد آمد. 

شود با مراجعه بـه  از متقاضیان عزیز دعوت می
نسبـت  (www.esfan9th.ir)اینترنتیآدرس
ام آبان مـاه  نام اولیه خود حداکثر تا سیبه ثبت
) به صورت الکترونـیـکـی     1401/8/30( 1401

اقدام نمایند.

ربط جهت هاي تماس دبیرخانه ذيشماره تلفن
22058542-26200503هماهنگی بیشتر 

مندان براي دسترسی به متن کامل خـبـر   عالقه
توانند به پایگاه اینترنتی انجمن به آدرس: می

www.amsiran.com.مراجعه نمایند

اولین جلسه از سلسله
رویدادهاي کارآفرینان بزرگ ایران 

برگزار شد
توسـعـه سـرمـایـه        «اولین رویداد با موضوع 

آبان مـاه و بـا         28در تاریخ »هاي نوگذاري
نصـراهللا  حضور جنـاب آقـاي مـهـنـدس            

عضو هیات مدیره انـجـمـن      فالح محمدحسین
مدیران صنایع و در محل اتاق بازرگانی ایـران    

برگزار شد.
کارآفرینان بزرگ ایـران    «این رویداد با عنوان 

با حمایت معنـوي اتـاق     »چگونه می اندیشند
ایران در انجمن مدیران صنایع برنامه ریزي شده 

میهمانان را در ایـن      رضا زمانی  است و آقاي 
رویداد همراهی کردند.  

آشنایی با مباحث عمده لجستیک و «
نقش آن در کاهش

»ها و قیمت تمام شدههزینه

با توجه به شرایط جاري کشور که به دلیل وجود          
رو تورم، روزانه با افزایش قیمت محصوالت روبه      

هستیم، کاهش میزان مصرف و تقاضا در بازار از         
نتایج غیرقابل اجتناب آن است، تنها راه              
جلوگیري از افت تقاضا، عدم افزایش قیمت           
است. بهترین روش براي رسیدن به این هدف           

-بدون کاهش سودآوري، قطعا کاهش هزینه          
تواند منجر به کاهش     هاست. کاهش هزینه می    

کیفیت محصول شود مگر آنکه کاهش هزینه از          
ها در  سازي و حذف ضایعات و اتالف     طریق بهینه 

سیستم انجام شود.
جایی مواد  لجستیک یا به عبارتی نگهداري و جابه      

هایی است که معموال در      و کاال یکی از فعالیت     
هاي ایرانی با    ها و شرکت   بسیاري از سازمان   

هاي مازاد در حال انجام است و از همین رو             هزینه
سازي باشد. تواند کاندید بسیار خوبی براي فرآیند بهینهمی

در این راستا انجمن مدیران صنایع با مشارکت          
شرکت دژپاد از اعضاي ارزشمند خود دعوت         

آذر 13تاریخ  نماید در سمینار مذکور که در        می
شود شرکت نمایند.برگزار می12تا 9ماه از ساعت 

دکتر مدرس آقاي     دوره :     مشخصات
سیدحمید الیق میرحسینی

هاي سمینار:سرفصل
جایگاه انبار در مدیریت زنجیره تامین         -1

SCM (Supply Chain Management)
هاي لجستیکی و قیمت    سهم انبار در هزینه   -2

تمام شده
هاي مرتبط با انبار نا ایمن(ایمنی پائین)ریسک-3 
سازي انبار با   سازي و ایمن  کلیاتی از بهینه  -4

جایی مناسبکمک تجهیزات نگهداري و جابه
شود مندان و متقاضیان دعوت می       از عالقه 

نام و شرکت در دوره مذکور، با         جهت ثبت 
تماس 88304070و  88813047هاي  شماره

حاصل فرمایند.


