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برگزاري دومین اجالس عمومی 

ساالنه و انتخابات هیات رییسه
انجمن مدیران صنایع شعبه قم

2صفحه 

اي به اعضاي ارائه خدمات بیمه
انجمن مدیران صنایع

4صفحه 

کارآفرینان بزرگ ایران «رویداد 
4صفحه 

دي 26الضرب روز دوشنبه    هفتمین مراسم امین  
سالگی تاسیس اتاق تهران،    139ویژه  1401ماه  

.شددر تاالر وحدت تهران برگزار 
صبح با حضور    9:30این مراسم از ساعت        

نمایندگان بخش خصوصی از اتاق تهران و           
هاي بخش خصوصی و فعاالن        ایران، تشکل 

هاي فعال صنعتی   اقتصادي برپا گردید و از چهره     
الضرب با اعطاي تندیس و لوح و نشان امین          

تقدیر به عمل آمد.
در این مراسم به پاسداشت یک عمر حضور در          
عرصه کارآفرینی به آقایان مهندس سیدحسین        

دار انجمن  سلیمی عضو با سابقه انجمن و خزانه       
و مهندس احمد صادقیان از اعضاي ارزشمند          

الضرب اعطا گردید و     امینلوحانجمن نشان و    
همچنین از خاندان شکروي (صنایع غذایی           
شکلی) عضو گرانقدر انجمن نیز با اهداي لوح و         

الضرب تقدیر گردید.  نشان امین
آقاي مهندس سیدحسین سلیمی عضو با سابقه         

دار انجمن که به     انجمن مدیران صنایع و خزانه     
-عنوان پیشکسوت حوزه تولید گچ شناخته می       

شود و از بنیانگذاران بانک کارآفرین و              
خاورمیانه نیز هستند موفق به دریافت لوح و           

الضرب گردید. او در سخنانی به نحوه       نشان امین 
ورود خود به صنعت ایران اشاره کرد و گفت:           

که در نیویورك مشغول تحصیل      1342در سال   
قیمت براي  بودم، دولت وقت ایران بلیتی ارزان      

دانشجویان ایرانی تهیه کرده و تور بازدید از           
صنایع ایران را ظرف یک ماه و نیم برگزار کرد.           

الضربامینبرگزاري هفتمین مراسم  

مشاهده صنایع در آن مقطع، من را به بازگشت          
به کشور و فعالیت در این بخش مجاب کرد.           

، به ایران آمدم و در      1347براي همین در سال     
اولین واحد صنعتی تولید گچ در        1350سال  

اندازي کردم. سلیمی در بخش       کشور را راه   
گذاري دیگري از اظهاراتش گفت: بدون سرمایه     

تر رشد اقتصادي ممکن نخواهد بود. نکته مهم       
گذاري آنکه، هیچ کشوري بدون جذب سرمایه      

خارجی نتوانسته به رشد و توسعه دست پیدا          
گذاري خارجی در   کند. اهمیت جذب سرمایه    

آالت جدید، تکنولوژي و      استفاده از ماشین   
دانش مدیریت روز است.

آقاي مهندس احمد صادقیان، بنیانگذار شرکت       
فرش ستاره کویر و عضو سابق هیات مدیره           
انجمن مدیران صنایع در سخنانی کسب این          
عنوان را به دلیل انتخاب از سوي بخش              
خصوصی و اتاق بازرگانی متمایز از کلیه            

ها و عناوین دریافتی این واحد تولیدي         نشان
طی ادوار گذشته دانست. احمد صادقیان عالوه       

چنین بنیانگذار  بر فعالیت در حوزه فرش، هم       
کارخانجات تولیدي زیادي در صنایع مختلف       
کشور از جمله صنعت غذا بوده است. برگزیده        

الضرب، خاندان  دیگر دوره هفتم مراسم امین      
شکروي، بنیانگذاران محصوالت غذایی شکلّی      
و از اعضاي قدیمی انجمن بودند. رضا شکروي      

او رویکرد   است.مدیرعامل این شرکت        
دوستانه محسن شکروي، بنیانگذار شرکت     انسان

شکلی، به مقوله تولید و تجارت را مورد             
گوشزد قرار داد و یادآور شد که ایشان حتی           
اجازه تضعیف شدن رقباي خود در بازار را           

اي، با کمک به تامین مواد       داد و طی دوره   نمی
محصوالت رقیب  خروجاولیه شرکت رقیب، از     
.از بازار جلوگیري کرد

دریافت لوح و نشان      انجمن مدیران صنایع      
الضرب را به پاسداشت یک عمر فعالیت         امین

ي کارآفرینی به اعضاي محترم تبریک      در عرصه 
گفته و آرزوي موفقیت روزافزون برایشان           

دارد.

پیشنهاد تهیه هدیه نوروزي
نحوه تهیه کتاب نفیس و ارزشمند 

»اي به فرزندمنامه«

انجمن مدیران صنایع به مناسبت بزرگداشت         
چهلمین سال تأسیس خود با هدف قدردانی از          
مدیران و صاحبان صنایع که در شرایط دشوار          

رغم همه مسائل و مشکالت،     بعد از انقالب علی   
پایمردي کردند و توانستند به عنوان مدیري           
موفق در حفظ و اعتالي صنعت واحد خود و           
اقتصاد کشور اثرگذار باشند با همکاري موسسه        

هاي سرزمین نوروز اقدام به      فرهنگی هنري نامه  
اي به  نامه«تهیه و نشر کتاب نفیس و ارزشمند         

نمود که بیوگرافی برخی از کارآفرینان      »فرزندم
نیز در آن آمده است.

نظر به اینکه از زمان نشر این کتاب تاکنون             
هاي بسیاري مورد تقاضاي مفاخر و مشاهیر     نسخه

ها، مراکز علمی،    تولید و کارآفرینان، سازمان    
دانشگاهی و صنعتی بوده است و در حال حاضر         
تعداد محدودي از کتاب موجود است و چاپ          

پذیر نیست، انجمن   مجدد آن هم به دالیلی امکان     
نماید در جهت ماندگاري نام          پیشنهاد می  

صنعتگران و آثار کارآفرینان، تعدادي از کتاب         
ارزشمند فوق را دریافت و به عنوان هدیه             

هاي نوروزي به اعضاي هیات مدیره شرکت         
هاي مربوط  ها و دوستان و ارگان    مرتبط، کتابخانه 
تقدیم فرمایید.  

-در صورت تمایل با روابط عمومی انجمن تلفن       
، هماهنگی نمایید.88813047-88813048هاي 
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اخبار شعب

نشریه کارآفرینشماره جدید 
منتشر شد

خوانید:در این شماره می
گزارش کارشناسی انجمن مدیران صنایع در -

نون اتاق ایرانقاخصوص مواد طرح اصالحیه 
نان مردم خاك می شود-
راز و رمز قحطی با بودن دریایی از پول-
تحریم ، تورم و بانک مرکزي-

پایگاه توانید به براي مطالعه نشریه کارآفرین می
اینترنتی انجمن به آدرس زیر مراجعه نمایید.  

www.amsiran.com

برگزاري سه جلسه از جلسات گـروه کـاري     -
تامین مالی ، بانکی و تسهیالت ذیل کـارگـروه     
تسهیل و رفع موانع تولید با حضور نماینـدگـان   

و 8و   1هاي مختلف در تاریخ هـاي      بانک
که در این جلسات سایر نمایندگـان  1401/9/15

هاي اجرایی به صورت آنالین مشارکـت  دستگاه
مصوبه صادر شد.32 پرونده بررسی و 23 داشتند که 

بندي ارزیابی و طبقه « برگزاري دوره آموزشی -
با همکاري شرکت بهسو صنـعـت و     » مشاغل 

انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي

2و اعضاي اصلی و علی البدل براي مدت            
سال به شرح زیر انتخاب شدند:

اعضاي اصلی آقایان:
حسن آقاجانی–1
مهدي ایرانی–2
محمد نوپوش–3
جهانگیر پیشوایی–4
محمدحسین فخاري–5

البدل آقایان:اعضاي علی
محمد پیرصالحی–1
سلطانعلی حقیقی-2

تقدیر از دکتر اسکندر ستوده ، 
پیشکسوت صنعت تایر  

عضو هیات مدیره انجمن مدیران 
صنایع توسط اتاق صمت استان یزد

صنعت تایر کشور با رشد فزآیند شاهد             
شکوفایی چهره هاي موثري در خود  می باشد         
با حضور نخبگان جوان ، افراد نخبه قدیم این          
صنعت هر چه بیشتر خودنمایی می کنند کسانی        
که عمري را براي این کشور در راستاي ارتفاع         

صنایع آن زحمت کشیدند .
خانه صنعت معدن و تجارت استان یزد  در این       
راستا با انجام کار زیبایی در جهت تجلیل از           
یکی از نخبگان صنعت تایر کشور مراتب تقدیر        
خود را با اعطاء لوح و تندیس به این                

پیشکسوت حوزه تایر تقدیم نمودند . 
آقاي دکتر ستوده یکی از چهره هاي قدیمی در         
صنعت تایر کشور هستند که در حال حاضر           
عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع  و           
رئیس هئیت مدیره شرکت مجتمع صنایع           

باشند ایشان در راستاي توسعه    -الستیک یزد می
صنعت تایر کشور زحمات بسیاري کشیدند و        
با توان باالي خود تالش نمودند تمامی تجارب        
خود را صرف شکوفایی این صنعت و آموزش        
جوانان این حوزه کنند ، به راستی می توان            
گفت دکتر ستوده یکی از معلمین صنعت            
تایرمی باشند که با توجه به پشتکار فراوان خود 
هنوز هم همانند یک جوان ساعتها در محل کار         
خود مشغول کار تحقیق و خدمت به صنعت          

تایر کشور می باشند .

انجمن مدیران صنایع صمیمانه به ایشان تبریک         
گوید.می

دومین دوره اجالس عمومی ساالنه و انتخابات        
هیات رییسه انجمن مدیران صنایع شعبه قم روز        

با حضور دبیرکل   13/10/1401سه  شنبه مورخ     
نفر از اعضاي   39و مدیر امور شعب و تعداد        

پیوسته انجمن مدیران صنایع شعبه قم و             
میهمانان حائز شرایط راي، در محل سالن            

اجتماعات انجمن برگزار شد.
ابتدا آقاي جهانگیر پیشوایی رییس هیات رییسه       
انجمن مدیران صنایع شعبه قم به دبیرکل و مدیر     
امور شعب و اعضاي هیات رییسه و اعضاي           
انجمن و میهمانان خوشامد گفتند و گزارشی از         

عملکرد و  مشکالت واحدها را ارائه نمودند.
سپس انتخابات هیات رییسه دوره جدید برگزار       

برگزاري دومین اجالس عمومی ساالنه و انتخابات هیات رییسه
انجمن مدیران صنایع شعبه قم

نفـر از کـارشـنـاسـان          60حضور بیش از ***
و 8واحدهاي صنعتی در تـاریـخ هـاي          

برگزاري سمینار تـخـصـصـی     -. 1401/9/9
تحلیل اقتصاد ایران مبتنی بـر مـدیـریـت       « 

نـفـر از مـدیـران         55با حضور «ریسک
واحدهاي صنعتی و تولیدي و سخنرانی آقاي 

.1401/9/9دکتر پیمان مولوي در تاریخ 
قوانین و مقررات « برگزاري دوره آموزشی -

نفر از 12با حضور «گمرکی و ترخیص کاال
مدیران و کارشناسان واحدهاي صنعـتـی در     

.  1401/9/17تاریخ 
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صنعت

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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مرضیه حسینی
مدیرعامل و عضوهیات مدیره شرکت  

ماندگاراي امیدآفرین خدمات بیمه
(انجمن مدیران صنایع)

علیرضا مقدس یزدي
رییس هیات مدیره شرکت

مهدي شرق خراسان
(شعبه خراسان رضوي)

جواد رضایی
مدیرعامل شرکت صنایع  

شیمیایی آرین پاالیش خلیج فارس
(شعبه خراسان رضوي)

سعید کریم نژاد رشتخواري
مدیرعامل و نایب رییس هیات 

مدیره شرکت جهان افروز 
(شعبه خراسان رضوي)

مهندس حسین نمازي
مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره  

کیهان صنعت قائم  صنعتیشرکت تولیدي
(شعبه خراسان رضوي)

دکتر محسن رهبري
مدیر شعبه کارگزاري 

صبا تامین مشهد
(شعبه خراسان رضوي)

مهندس احمد صدیق
مدیرعامل و عضو هیات مدیره  

شیراز کنترل سیناشرکت
(شعبه فارس)

مهندس بابک علیزاد شهیر
معاونت تولید شرکت

سازي تبریزماشین
(شعبه آذربایجان شرقی)

برگزاري جلسه هیات مدیره 
انجمن مدیران صنایع

جلسه هیات مدیره انجمن مدیران صنایع در            
با حضور  1401/10/26روز دوشنبه   14ساعت  

جناب آقاي مهندس خلیلی، جابرانصاري، سلیمی،      
نقیب و راسخ در محل انجمن برگزار شد. در این          

»الضربامین«جلسه اعطاي نشان و لوح تقدیر      
به جناب آقاي مهندس سلیمی عضو هیات مدیره         

، از  دار انجمن از سوي اتاق بازرگانی       و خزانه 
سوي ریاست و اعضاي هیات مدیره و انجمن به          
ایشان تبریک گفته شد و سپس مشکالت صنعت         
و مساله کمبود گاز و برق واحدهاي صنعتی            

هاي خراسان و گیالن و         خصوصاً در استان    
مازندران مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد            

هاي الزم از سوي انجمن به عمل آید. پیگیري

-در ادامه جلسه موارد دستور جلسه از جمله پیام        
کل کشور،   1402هاي الیحه بودجه سال         

برگزاري اجالس عمومی و انتخابات هیات رییسه       
شعب گیالن و قم و سازماندهی مناسب و              

هاي مشارکت در انتخابات هیات نمایندگان اتاق      
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي و حمایت         
از اعضاي داوطلب عضو انجمن، مورد بررسی         

قرار گرفت. 
پایان یافت.16جلسه ساعت 

در سیاست هاي اعالم شده اخیر بانک مرکزي بنا         
به گفته وزیر اقتصاد، آنچه دولت بر آن تاکید            
دارد ثبات بازار ارز در سامانه نیما است بدین            

عمده نیاز رسمی کشور (بیشتر واردات      که ترتیب 
رسمی کشور)در سامانه نیما و با نرخ نیمایی،           

تومان انجام شود.500هزار و 28طور متوسط به
واقعیت این است که نرخ برابري دالر و ریال، به          
سبب توانمندي در ایجاد رشد اقتصادي از یکسو        

بندي و سیاست پولی منسجم که ناشی از اولویت       
درست است، می تواند تورم را در سطحی قابل          
قبول حفظ کنند، بنابراین فاصله تورمی پول           

تواند مبنایی براي حقظ    کشور و دالر آمریکا می     
قدرت واحد پولی ریال با دالر باشد، در  شرایط          
فعلی در ایران که قیمت دالر تصنعی است             

توان ارزش برابري ریال و دالر را بدون رشد         نمی

اقتصادي و سیاست پولی درست ثابت نگه           
هاي کاالي اساسی و نیاز     نیازتامینداشت، اگر   

آالت، تجهیزات و دیگر    تولیدکنندگان، ماشین 
موارد از طریق نرخ تثبیت شده در بازار نیما           

تا 1397انجام شود، همان روندي که در سال         
تومانی نیز ادامه داشت تکرار     4200انتهاي ارز   

شیفت پیدا می کند.خواهد شد به عبارتی سرمایه

تاکنون تحت  1397اقتصاد ایران از اردیبهشت     
هاي شدید قرار داشته و درآمدهاي ارزي       تحریم

توجهی کاهش یافته است و     طور قابل کشور به   
توان بانک مرکزي براي مداخله موثر در             

هاي مختلف وابسته به ارز بسیار کاهش        حوزه
موضوعی است که   یافته است. هر چند تحریم    

اختیار آن از حیطه بانک مرکزي خارج است اما       

تبعات آن بر عملکرد بانک مرکزي مشهود           
است. 

گاه نرخ  و بی هاي گاه تداوم تورم باال و جهش    
ارز، در مضیقه قرار گرفتن معیشت مردم و            

وکارها از جمله    شمار براي کسب   مصائب بی 
گذاري جدید  مصادیق این تبعات است. هدف     

بانک مرکزي مبنی بر ثبات بازار ارز هرچند که          
روست در جهت تحقق با موانع بسیاري روبه         

تواند به کنترل تورم کمک شایانی نماید و          می
در واقع در مارپیچ ارز و تورم، تورم هم در             

اي ثبات خواهد یافت در چنین شرایطی    محدوده
گذاري در اوراق دولت حتی با شرایط         سرمایه

شود و استقبال براي     کنونی داراي توجیه می    
خرید قطعا بیشتر خواهد شد.

»سیاست هاي اخیر بانک مرکزي مبنی بر ثبات بازار ارز و اثر آن بر فروش اوراق دولت«
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سال چهل وسوم

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

www.amsiran.com

محورهاي مراسم :
کارگیري ارتباط صحیح با مزایاي به–

محوريمشتري و مشتري
هاي جهانی تعامل آشنایی با تکنیک–

هـاي  نفعان بـنـگـاه   با مشتریان و ذي
اقتصادي ، تولیدي و خدماتی

تبیین جایگاه حمایت از حـقـوق     –
کنندگانمصرف

بررسی انعکاس صداي مشتري در   –
کنندگانتامین نیازهاي تولیدکنندگان و توزیع

راهکارهاي افزایش سهم بازار با تاکـیـد بـر      –
کرامت مشتري

دهی مناسب بـازارهـاي   سازمان–
عرضه و تقاضا بر اساس رقـابـت   

هاي تجاريبنگاه
هـاي ارکـان     بررسی چـالـش  –

مدیریتی و روابط بین کارکنان و   
مشتریان به عنوان یکی از منـابـع   

اصلی سازمان
هـاي  شناخت و بررسی چالـش –

کسب و کار 

لینک اعضاي کمیته و شوراي براي دسترسی به 
نام به پایگاه ایـنـتـرنـتـی      و ثبتسیاستگذاري

www.amsiran.comانجمن بـه آدرس      
مراجعه نمایید.

مدارسومین اجالس سراسري یکصد واحد مشتري
مرکز همایش هاي بین المللی صدا و سیما/1401اسفند ماه 14

رویداد چهارم از سلسله رویدادهاي     
روز یکشنبه  کارآفرینان بزرگ ایران    

دقیقه 13:45دي ماه از ساعت      11
با حضور جمع کثیري از مدیران         

وکارهاي خصوصی و دولتی،    کسب
هاي ها و اتاق      مدیران انجمن   

بازرگانی مشترك، مدیران و          
بنیان و  هاي دانش کارشناسان شرکت 

گذاران و دانشجویان و        استارتاپی، سرمایه  
وکار در اتاق   مندان به مدیریت و کسب     عالقه

.ایران برگزار شد
در ابتدا، آقاي رضا زمانی، سخنرانی کوتاهی در        

-گذاري سازمان زمینه توسعه همکاري و سرمایه    
هاي استارتاپی  وکارها در مجموعه  ها و کسب  

انجام داد و از منظر نوآوري باز، به اهمیت             
وکارها و  ها در کنار کسب     حضور استارتاپ 

ها پرداختند. در ادامه میهمان رویداد،        سازمان
100جناب علی سدیفی، مدیرعامل مجموعه        

استارتاپ به تعاریف استارتاپ و فضاي            
هاي اکوسیستم استارتاپی پرداخته و بحث         

ارزشمندي در خصوص تجربیات خود در این        
کنندگان در  هایی براي شرکت  عرصه و راهنمایی  
.رویداد ارائه دادند

در پنل تخصصی، جناب عرفان عزیزپور در          
کنار آقایان: سدیفی و زمانی، به موضوع توسعه        

ها پرداختند و به    ها با استارتاپ  همکاري سازمان 
.ها پاسخ گفتندپرسش

چهارمین جلسه دوره آموزشی آشنایی با قانون کار در تاریخ            
دي ماه در محل سالن اجتماعات انجمن مدیران          26 دوشنبه  

صنایع برگزار شد.
در این جلسه در خصوص فصل مربوط به شرایط زنان،               
نوجوانان و بازرسی کار صحبت شد. پنجمین جلسه با موضوع          

هاي کارگري و    کارآموز و قرارداد کارآموزي و تشکل         
بهمن ماه برگزار خواهد شد.24 کارفرمایی در تاریخ 

نمودنند هاي عضو انجمن که در این دوره مشارکت            شرکت
گاز متالورژي پودر ایران، پارسیان حریر البرز، پارس      عبارتند از :    

نیک  اختر، بیمه تعاون، تجهیزات توربو کمپرسور نفت،
پالس، کانیار گچ نوین، آساد صنعت و بلور نوري تازهکی

کارآفرینان بزرگ ایران

به اعضاي اي ارائه خدمات بیمه
انجمن مدیران صنایع

در راستاي ارائه خدمات به اعضاي انجمن            
تفاهمنامه همکاري میان انجمن و شرکت خدمات       

اي امیدآفرین ماندگار عضو انجمن امضا شده       بیمه
نامه در راستاي    است که بر اساس این تفاهم        

ها طرفین   ا، و برنامه    تحقق اهداف، ماموریت    
همکاري نمایند و خدمات گوناگونی در زمینه          

-نامهاي و ارائه مشاوره صدور بیمه    کلیه امور بیمه
المقدور یک ماه قبل از صدور و در            ها حتی 

اي با  خصوص آموزش و ایجاد امتیازات بیمه        
مدیران مستقیم مربوطه به اعضاي انجمن ارائه          

شود.  
این خدمات شامل موارد زیر است:

اي بیمه به اعضاي انجمن     ارائه خدمات مشاوره  -
نامه و خدمات پس از صدور       قبل از تعیین بیمه   

نامه.بیمه
هاي هاي مسئولیت، انواع بیمه     انواع بیمه -

هاي هاي مهندسی، بیمه     اشخاص، بیمه  
هاي خودرو و   هاي باربري، بیمه  سوزي، بیمه آتش

نامه انجمن  بیمه حوادث با استفاده از معرفی        
مدیران صنایع

اي، ارائه خدمات     ارائه خدمات مشاوره    -
هاي عضو انجمن آموزشی براي پرسنل شرکت

همچنین در این راستا ترتیبی اتخاذ شده است تا          
-اعضاي محترم از خدمات حضور مشاوران بیمه      

هاي عضو بهره مند شوند.اي در محل شرکت
-هاي عضو دعوت می   از مدیران محترم شرکت   

نماید جهت کسب اطالعات بیشتر و استفاده از          
ها با شماره مستقیم     اي شرکت مشاوره امور بیمه  

تماس 88813047و یا تلفن انجمن     88309230
حاصل فرمایند.  

سلسله رویدادهاي کارآفرینان بزرگ ایران با          
هدف انتقال تجربه و رموز موفقیت کارآفرینان        

گذاري بزرگ ایران و توسعه همکاري و سرمایه       
وکارهاي سنتی با اکوسیستم       مشترك کسب  

شود. استارتاپی هر دو هفته در میان برگزار می        
جهت کسب اطالعات رویدادهاي برگزار شده       
و همچنین جلسات آینده به سایت انجمن            

مدیران صنایع به آدرس :
www.amsiran.com.مراجعه نمایید

دوره برگزاري چهارمین جلسه 
آموزشی آشنایی با قانون کار


