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

و سومسال چهل
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انجمن مدیران عضو اسامی منتخبان 

هاي صنایع  دردهمین انتخابات اتاق
بازرگانی سراسر کشور

2صفحه 

خالصه عملکرد انجمن مدیران 
1401صنایع در سال 

4صفحه 

رویداد ششم 
»بزرگ ایرانکارآفرینان«

4صفحه 

ماکارون، صنایع غذایی سحر، شیمیایی رازي،       بانک خاورمیانه، تجهیزات توربوکمپرسور نفت، تک      
لیزینگ اقتصاد نوین، گروه صنعتی صفا، کارخانجات نورد و لوله صفا، کارخانجات نورد و پروفیل                   

آالت صنعتی صفا، کارخانه سیم و کابل اهواز، کارخانه قلم           ساوه، کارخانه سازه هاي فلزي و ماشین       
خودکار صفا، کارخانه صنایع غذایی حامیران

مجله کارآفرین153با تشکر از حامیان شماره 

تقدیر و تشکر
با تقدیر و تشکر از جناب آقاي مهندس             
امیررضا نقی گنجی مدیرعامل محترم شرکت      
شیمیایی رازي بابت همکاري و حمایت ارزنده       

از انجمن مدیران صنایع

شماره جدید نشریه کارآفرین 
منتشر شد

خوانید:در این شماره می
نهاد اتاق بازرگانی باید از اعمال سالیق برکنـار  -

بماند
بریدن سر اخالق عمومی پیش پاي دالر-
دست دولت پشت دالر گران-
در داوس چه گذشت؟-

پایـگـاه   توانید به براي مطالعه نشریه کارآفرین می
اینترنتی انجمن به آدرس زیر مراجعه نـمـایـیـد.      

www.amsiran.com

قابل  توجه اعضاي گرانقدر 

سال نو و نوروز فرخنده باد

روز دوشنـبـه   16انجمن در ساعت 1402رساند دیدار نوروزي سال به استحضار می
در سالن اجتماعات انجمن واقع در خـیـابـان اسـتـاد        1402چهارم اردیبهشت ماه 

شـود تـا بـا        ، طبقه چهارم برگزار می264روي خیابان میرعماد، پالك مطهري، روبه
تجدید دیدار فرصتی براي تقویت همبستـگی با یاران انجمن باشد.  

ریزي هستیم تا یکی از اندیشمندان حوزه اقتصاد ایران در ایـن      ضمناً در حال برنامه
گردهمایی سخنرانی نمایند.
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اسامی منتخبان عضو انجمن مدیران صنایع
هاي بازرگانی سراسر کشوردردهمین انتخابات اتاق

انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي
ونهمیـن جـلـسـه از         و بیست28برگزاري -

جلسات گروه کاري تامین مالی، بـانـکـی و        
تسهیالت ذیل کارگروه تسهیل و رفـع مـوانـع      

هاي مختلف در   تولید با حضور نمایندگان بانک
. در این جلسات  1401/11/18و 11تاریخ هاي 

هاي اجـرایـی بـه        که سایر نمایندگان دستگاه
پـرونـده   14صورت آنالین مشارکت داشتند، 

مصوبه صادر شد.14بررسی و 
معرفی ابـزارهـاي     «برگزاري دوره آموزشی -

نفر از   12با حضور »مدیریتی و تحلیلی اکس
مدیران و کارشناسان واحدهاي صنعتی

وري مدیریت بهـره «برگزاري دوره آموزشی -
نفر از مدیـران و    14با حضور «  ها در سازمان

هاي تولیدي و صـنـعـتـی     کارشناسان مجموعه
1401/11/20ساعت در تاریخ 8عضو به مدت 

روز 16در ساعت   جلسه هیات مدیره انجمن 
به ریاست آقاي مهـنـدس   1401/12/15دوشنبه 

خلیلی و حضور آقایان: سلیمی، محمدحسـیـن    
فالح، راسخ، نوري و خانم هریسچیان تشکـیـل   

-ها و برنامـه شد. در این جلسه گزارش فعالیت 
هاي انجمن ارائه و از جمله برنامه انجمن بـراي  
مشارکت در برگزاري دهمین دوره انتـخـابـات    

هاي سـراسـر کشـور و        هیات نمایندگان اتاق
حمایت از اعضاي داوطلب مطرح و مقرر شـد    
برنامه تنظیمی انجمن اجرایی و دنبال شـود. در     
ادامه جلسه گزارشی از روند بررسی و تصویـب  

در مجلس شوراي اسالمـی  1402الیحه بودجه 
هـاي  ارائه گردید و قرار شد انجمن در برنـامـه  

کارشناسی خود راهکارهاي مشکالت موجود را 
بررسی و پیشنهادات الزم را بـراي درج در        

هاي مرتبط در قانون بودجـه  هاي تبصرهنامهآیین
ارائه و پیگیري نماید. ضمناً مقرر شد  1402سال 

جلسه بعدي هیات مدیره در سال جـدیـد در       
و دیدار نوروزي با اعضا در   1402/1/28تاریخ 
ریزي شود.برنامه1402/2/4تاریخ 

اخبار شعب

جلسه هیات مدیره 
انجمن مدیران صنایع 

برگزاري ششمین جلسه
دوره آموزشی آشنایی با  قانون کار
ششمین و آخرین جلسه دوره آموزشی آشنایـی  

اسفند مـاه در    15با قانون کار در تاریخ دوشنبه 
محل سالن اجتماعات انجمن مدیران صنایع برگزار شد.

هاي در این جلسه به موضوع مذاکرات و پیمان        
جمعی و مراجع حل اختالف پرداخته شد.دسته

هاي عضو انجمن که در این دوره            شرکت
متالورژي پودر  نمودند عبارتند از :       مشارکت  

اختر، گاز نیک ایران، پارسیان حریر البرز، پارس    
بیمه تعاون، تجهیزات توربو کمپرسور نفت،         

پالس، کانیار گچ نوین، آساد صنعت و بلور         کی
نوري تازه .

نفر از 48انجمن مدیران صنایع عضویت شایسته 
اعضاي انجمن در هیات نـمـایـنـدگـان اتـاق         
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي سـراسـر     

گوید و بـا آرزوي    کشور را صمیمانه تبریک می
توفیق براي این عزیزان، همچون همیشه انجمـن  
تالش خواهد کرد با تعامل و تداوم همکاري بـا  

هاي سراسر کشـور، در راسـتـاي حـل           اتاق
مشکالت بخش خصوصـی تـالش نـمـایـد.          
امیدواریم به فضل و مدد الـهـی و تـوسـعـه          

هاي بخش خصوصی و هاي میان تشکلهمکاري
هاي سراسر کشور شاهد بهبود محیط کسب اتاق

.و کار باشیم

:اتاق اصفهان
الـه کشـانـی،      آقایان : حجـت  بخش بازرگانی، 

سیدیوسف قاضی عسگر و محمدرضا گل احمد، 
علی صفر نوراهللا

:اتاق تبریز
آقاي مسعود بنابیانبخش بازرگانی، 

آقایان : یونس ژائله سعدآباد، امید  بخش صنعت، 
زاده، یـونـس     اسمعیل ظفر، سید باقر شـریـف    

اکبرپور پایدار
آقاي رضا جعفريبخش کشاورزي، 

زادهآقاي صمد حسنبخش معدن، 

:اتاق تهران
آقایان: عباس آرگون، سـعـیـد     بخش بازرگانی، 

تاجیک، شهاب جوانمردي
آقاي علی نقیببخش صنعت، 
آقاي محمدرضا بهرامنبخش معدن، 

:اتاق رشت
آقاي امیر پورنصیربخش صنعت، 

:اتاق قم
آقایان: محمد ایرانی قمی، محمد  بخش صنعت، 

نوپوش
:اتاق سمنان

راد، عبداهللا اکبـري    آقایان: بخش بازرگانی، 
احمد عجم حسنی

اهللا آقایان: مهدي جعفري، فـرج    بخش صنعت، 
معماري، امیررضا فیض

آقاي حمید علويبخش معدن، 
:اتاق شیراز

خانم سهیال محبی، آقـایـان:     بخش بازرگانی، 
مهدي علی پور، حمیدرضا ذوي االنواري

عباس ابوقـداره، نـادر     آقایان:  بخش صنعت، 
ره کاوه خیري دیزجیطیبی، سیدکاظم خاك

آقایان: جمال رازقی جهرمی،  بخش کشاورزي، 
علیرضا قدرتی
آقایان: محمدصادق حمیدیـان و     بخش معدن، 
زادهابراهیم غالم
:اتاق مشهد

آقایان : احمد اثنـی عشـري،      بخش بازرگانی، 
مجید محمدنژاد، حسین محمدیان

آقایان: محمدعلی چـمـنـیـان،       بخش صنعت، 
حسین محمودي خراسانی، رضـا حـمـیـدي       
ازغدي، عبداهللا یزدانبخش، مـحـمـدمـهـدي        

شکورزاده
آقایان: فرهاد صفار سحرخیز،  بخش کشاورزي، 

علی محمد شریعتی مقدم، احمد سلحشور
آقاي محمدرضا توکلی زادهبخش معدن، 
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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
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دکتر مهدي بستانچی
مدیرعامل و رییس هیات مدیره  
شرکت تولیدي گروه صنعتی بستانچی

(انجمن مدیران صنایع)

گنجیمهندس امیررضا نقی
مدیرعامل شرکت
شیمیایی رازي

(انجمن مدیران صنایع)

حسین رسولی
مشاور
حقوقی

(شعبه آذربایجان شرقی)

کیشمهندس علی حق
مدیرعامل و عضو هیات مدیره 

تایر آذرشرکت تک
(شعبه آذربایجان شرقی)

مهندس ضیاء نوري
مدیرعامل و عضوهیات مدیره 

شرکت تامین تجهیز آریا سپهر
(شعبه آذربایجان شرقی)

وحیده حاجی محمدیاري
سرپرست روزنامه دنیاي اقتصاد 

استان آذربایجان شرقی
(شعبه آذربایجان شرقی)

محسن انصاري
مدیرعامل و نایب رییس هیات 
مدیره شرکت صنعت فیبر وینا

(شعبه گیالن)

مهندس کاظم مادرشاهی
صنایع  رییس هیات مدیره شرکت 

ریسندگی و بافندگی پیشرو تاب
(شعبه گیالن)

تشکیل ستاد حمایت از داوطلبان
عضو انجمن در انتخابات هیات 

هاي بازرگانی، صنایع، نمایندگان اتاق
معادن و کشاورزي سراسر کشور 

هاي پیشین  انجمن مدیران صنایع همچون دوره      
هاي بازرگانی،  انتخابات هیات نمایندگان اتاق     

صنایع، معادن و کشاورزي سراسر کشور و بر           
اساس مصوبه هیات مدیره، با برگزاري جلساتی        
در انجمن و با حضور داوطلبان عضو انجمن،           
جهت حمایت از اعضاي داوطلب خود براي           

ریزي راهیابی به پارلمان بخش خصوصی برنامه       
اي از اعضاي هیات مدیره مسوول       نمود و کمیته  

ریزي و ساماندهی تبلیغات و جلب آراء          برنامه
براي اعضاي انجمن شدند و اقدامات مختلفی از جمله: 

تهیه و انتشار پوستر تبلیغاتی براي یکایک          -
اعضاي داوطلب با استفاده از عکس و رزومه           

هاي انجمن افراد و بارگذاري در رسانه
تهیه پوستر تبلیغاتی با حضور کلیه اعضاي          -

هاي انجمنداوطلب و بارگذاري در رسانه
تهیه خبرنامه ویژه و انتشار آن و بارگذاري در          -

هاي انجمنرسانه
ها و  نامه کارآفرین حاوي مصاحبه    تهیه ویژه -

نظرات داوطلبان و عکس و مشخصات داوطلبان
هاي انجمن از جمله تماس     رسانی در رسانه  اطالع

تلفنی، فاکس، ایمیل حمایت الزم براي جلب          
آراء تا روز انتخابات.  

در تالش باشیم تا تعداد اعضاي بیشتري از          
انجمن به هیات نمایندگان راه پیدا کنند تا در          

سال فعالیت این افراد بتوانیم با اتاق        4طول  
تهران تعامل بیشتري داشته باشیم و با ارتباط         
از طریق اعضاي خود حضور موثري در           

هاي اتاق تهران داشته باشیم  و از          کمیسیون
این ظرفیت استفاده کنیم. ستادي در         

شود تا از اعضاي      انجمن تشکیل می   
خودمان حمایت کنیم. اعضاي انجمن       
در این ستاد با ارسال عکس و رزومه          

کنند و از    خود به این امر کمک می        
ابزارهاي در اختیار انجمن جهت           

اعضاي داوطلب شرکت در      حمایت از    
انتخابات استفاده شود.

اندیشی و  این جلسه به منظور هم     
همفکري در خصوص چگونگی       
حمایت حداکثري از اعضاي         
داوطلب انجمن در انتخابات هیات     
نمایندگان اتاق تهران تشکیل گردید.

در این نشست آقاي مهندس سلیمی اظهار           
کردند: اعضاي محترم با بیان اینکه در مواقعی          
مانند برگزاري انتخابات برخی از اعضا حضور        

تري در انجمن دارند ابراز امیدواري کردند       فعال
تا در طول سال نیز این امر همیشگی باشد. باید          

اعضاي حاضر با توجه به            
خوشنامی انجمن مدیران صنایع در     
محیط صنعتی و همچنین در میان       
فعاالن تولید، این حضور و           
حمایت را مغتنم شمردند و انجمن از اعضاي          
خود حمایت میکند و منعی براي حضور در           
سایر ائتالف نخواهند داشت. در این جلسه           
برخی از اعضا اعتقاد داشتند تا انجمن لیست          
جداگانه ارائه نکند و با سایر همفکران خود           
ائتالف کند و از برخی گروه هاي موجود             
حمایت نماید. اما این مورد به این دلیل که            

اند زیاد  تعداد اعضاي انجمن که داوطلب شده      
است و امکان حضور کلیه افراد در یک لیست          
وجود ندارد، نمیتوانیم با این موضوع مواجه          
شویم و به همین دلیل فقط بحث کمک و              

-حمایت انجمن مطرح است. از طرفی هم نمی       
توانیم لیست مستقل دهیم چرا که تعداد آنقدر         

زیاد نیست تا لیست کامل منتشر کنیم.

در خصوص حمایت از داوطلبان عضو اندیشی جلسه هم
انجمن در انتخابات هیات نمایندگان اتاق تهران 
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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: 

www.amsiran.com

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

سالن اجتماعات انجمن جهت برگزاري        
نفر و  80همایش و سمینار با ظرفیت جمعا        

امکانات کامل شامل تریبون، سیستم صوتی،      
و پذیرایی داراي یک میز       ویدئو پرژکتور 

نفره و یک نیم سالن براي         22مدیریتی  
واقع در خیابان شهید     -آنتراك و پذیرایی     

روي خیابان میرعماد بر خیابان     بهمطهري (رو 
اصلی چند قدمی مترو مفتح) با بهترین قیمت    
و شرایط مناسب. از شنبه تا چهارشنبه به           

روز (بازدید حضوري   تمامو  صورت نیمروز   
3صبح تا   9شنبه تا چهارشنبه از ساعت        

).عصر میسر می باشد
براي اطالعات بیشتر و رزرو لطفاً با تلفن           

هاي و یا شماره    09120702036همراه   
.تماس بگیرید88813047و88304070

سالن اجتماعات انجمن مدیران صنایع بازسازي شده و آماده برگزاري 
ها  استجلسات و همایش

با مشارکت اتاق ایران برگزار شد:
رویداد ششم کارآفرینان «

جلسه 15جمعاً  1401در سال »بزرگ ایران 
هیات مدیره انجمن به صـورت  

بـرخـط و بـا        –حضوري 
موضوعـاتـی در خصـوص        
بررسی تحوالت اقـتـصـادي،      
اجتماعی وسیاسی کشور وآثار 
آن بر صنعت و بررسی مسائـل  
و مشکالت صنعت و چگونگی 
همکاري و تعامل بـا سـایـر        
نهادها و در راستاي منافع اعضا 

و رفع مشکالت اعضا تشکیل گردیده است.
هاي کارشناسی و مشارکت موثر تهیه گزارش-

در بررسی مشکالت و بررسی قـوانـیـن و        
هاي مناسب و منطقی را حلمقررات و ارائه راه

1401خالصه عملکرد انجمن مدیران صنایع در سال 
براي ارائه به مسـووالن،  در      

20در مـجـمـوع      1401سال 
مورد گزارش و اظهارنظر تهیه 

و منتشر شده است.
سازي و ارائه خدمـات  شبکه-

30به اعضا با تشکیل بیش از   
هاي کارشناسی و   جلسه کمیته

کارگروه ها و جلسات مشاوره 
با حضور کارشناسان، اعضا و   
مشاوران انجمن و بـررسـی       
مسائل و موضوعات حوزه روابط کار وتامـیـن   
اجتماعی، مشکالت صنعت، مالی ومالـیـاتـی،    
بازرگانی و امور گمرکی، پولی و بـانـکـی و      

تامین مالی و بازار سرمایه و مشاوره به اعضا
ها و نهادها و شرکـت در    مکاتبه با سازمان-

جلسات آنها در راستاي تامین منافع اعضـا و    
ارائه نقطه نظرات انجمن در خصوص بررسـی  

مسائل و ارائه راهکارها
بـه  »کـارآفـریـن   «شماره ماهنامه 5انتشار -

12صورت کاغذي و الکترونیکی و انـتـشـار      
، چـاپ    »صنعت و مطبوعات«شماره خبرنامه 

سررسیدنامه به عنوان ابزار اطالع رسانی انجمن 
و معرفی اعضا در قالب انتشار آگهی به تعـداد  

براي اعضا جلد و توزیع به همراه نامکوبی 3000
هـاي  فعالیت در انتخابات هیات نمایندگان اتاق

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي سـراسـر   
کشور بر اساس مصوبه هیات مدیره، جـهـت     

حمایت از اعضاي داوطلب 
نیز استفاده از ابزارهاي جدید 1401در سال -

رسانی و شبکه سازي در دسـتـور کـار      اطالع
روابط عمومی انجمن قرار داشته اسـت کـه       
آخرین اخبار انجمن، گزارشهاي کارشنـاسـی،   
اخبار اقتصادي و صنعتی بطور روزانه به اطالع 

اعضا رسیده است.
کارآفـریـنـی و      برگزاري سلسه رویدادهاي -

اشتراك تجربیات کارآفرینان بزرگ با همکاري 
معاونت تشکلهاي اتاق ایران.

عضو جـدیـد بـه      104جمعاً 1401در سال 
عضو مربـوط  13اند که خانواده انجمن پیوسته

عضو مربوط به شعب و دفاتـر  91به تهران و 
انجمن بوده است.

اسفند، ششمین رویداد کارآفرینان    6در تاریخ   
بزرگ ایران به میزبانی اتاق بازرگانی ایران و با  
دعوت از خانم مهندس مرجان هوشیار،           

هاي ساختمانی نگین و    مدیرعامل گروه شرکت  
گذار کانون کارفرمایی بانوان کارآفرین       بنیان

برگزار شد. در این رویداد، ایشان از تجربیات        
و رموز موفقیت و داستان پیروزي و شکست         
خود براي مخاطبین سخن گفتند. این رویداد با        

هاي حضور کارآفرینان، مدیران انجمن         
ها، مدیران و   اي، استارتاپ تخصصی و حرفه  

هاي خانوادگی و دانش      کارشناسان شرکت 
مندان برگزار  بنیان و نیز دانشجویان و عالقه       

.گردید


