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تقاضاي انجمن مدیران صنایع براي 
جلب همکاري بیشتر اعضا

انجمن مدیران صنایع در جهت بهبود عملکرد          
مابین در ارائه خدمات     خود و اصالح روابط فی     

قابل قبول از اعضاي محترم تقاضا دارد:
توانند براي ارتباط بهتر یک نفر را از        اعضا می -1

طرف خود به انجمن معرفی نمایند.
ارسال آدرس اینترنتی (ایمیل) و تلفن همراه        -2

قابل دسترس براي دریافت اخبار مهم و مرتبط با          
صنعت از طریق تلگرام

رسانی انجمن با لینک کانال اطالع-3
h p s : / / t . m e / am s i r a n   و شماره

اندازي شده است. لطفاً شماره     راه09120702036
را ذخیره و از اخبار انجمن و صنعت آگاه شوید.

ارسال آخرین عکس رنگی خود براي تجدید        -4
کارت عضویت

همکاري در اجراي مصوبه مجمع عمومی سال       -5
براي معرفی اعضاي جدید براي پیوستن به         96

خانواده بزرگ انجمن
هاي انجمن با پرداخت به      حمایت از فعالیت  -6

موقع حق عضویت
قبول مشارکت خود و دیگر مدیران شرکت در       -7

هاي انجمنو گردهماییآموزشیوعلمیهايفعالیت
مشارکت در نشریه ماهانه کارآفرین با ارسال        -8

مقاله و اعالم آمادگی براي رپرتاژ آگهی
در دست تهیه و چاپ     1397سررسیدنامه سال   -9

توانند براي درج آگهی و اعالم      باشد. اعضا می  می
مورد نیاز با روابط عمومی تماس بگیرند.نامهتعدادسررسید

اعالم آخرین تغییرات عضو و شرکت          -10
اصالح بانک اطالعاتی انجمنوتکمیلجهتمربوطه

میل ارسال فایل لوگوي شرکت از طریق اي       -11
به انجمن براي تهیه بنرهاي جمعی اعضا.

نظرات عضو در مورد بهبود       اعالم نقطه -12
هاي انجمن.فعالیت

استفاده از کارشناسان
مالیاتی انجمن براي حضور

هاي حل اختالفدر هیات
4صفحه 

برنامه سمینارها 
و گردهمایی هاي پاییز و زمستان 

انجمن1396
4صفحه 

جناب آقاي دکتر نوبخت
جمهور و رئیس معاون محترم رئیس

و بودجه کشورسازمان برنامه 
با سالم و احترام

گونه که مستحضرید، بدهی دولت به همان
فعاالن بخش خصوصی و مـطـالـبـات       

ها از این افراد یکی از مـعـضـالت    بانک
کـه در    نحوياشخاص مذکور است به

مواردي منجر به تعطیلی و ورشکستگـی  
منظور حل بخشی از نیز شده است. لذا به

شود حـکـم     مشکالت فعلی پیشنهاد می
ذیل در خصوص تهاتر بدهی دولت بـه    
بخش خصوصی و بخش خصوصی بـه    

هـا در    ها با مطالبات دولت از بانکبانک
ذیـل حـکـم      1397 الیحه بودجه سال 

.بینی شودمربوط به اوراق تسویه خزانه پیش

مطالبات اشخاص حقیقی و حقـوقـی   «
خصوصی و تعاونی از دولت با بدهـی  

ها و مؤسسات اشخاص یادشده به بانک
اعتباري غیر بانکی از طریـق تسـویـه      

ها و مؤسسات اعتباري غیـر  بدهی بانک
بانکی به دولت با صدور اوراق تسویـه  

.»خزانه قابل تهاتر است
ذکر است در احکام قانون بودجه شایان

سال جاري نیز متن پیشنهادي مالحظـه  
کـل  1397 شده براي الیحه بودجـه    

کشور، صرفاً بدهی دولت به اشخـاص  
متقاضی با مطالبات اشخاص یـادشـده   
قابل تهاتر است و مجوزي براي تهاتـر  
به نحو فوق که درآن امکان تهاتر بدهی 

هـا بـه     بخش خصوصی با بدهی بانک
.بینی نشده استدولت فراهم باشد، پیش

مسعود کرباسیان

نامه مهم وزیر امور 
اقتصادي و دارایی 
در خصوص پیشنهاد 

تهاتر بدهی 
پیمانکاران

بخش خصوصی
با دولت و بانکها

طی نامه شماره  
 57/176123

1396/8/23 مورخ 

3جمعاً   1396هیات مدیره انجمن در مهر و آبان 
جلسه با حضور اکثریت اعضا تشکیل داد. در این  

ها و بـررسـی   جلسات ضمن ارائه گزارش فعالیت
هاي انجمن مصوب مجمع عمومی، مسائل و برنامه

مشکالت صنعت و چگونگی پـیـگـیـري حـل        
مشکالت با حضور استاد مدعو و کارشناسان اهم 

موارد به شرح زیر مطرح شد:
ارائه آخرین اخبار صنعت و اقتصـاد تـوسـط      -

کارشناسان و تجزیه و تحلیل آن
تایید برگزاري اجالس عمومی شعبه سمنان در   -

، بررسی گزارش بـرگـزاري و     1396/8/9تاریخ 
نتایج انتخابات هیات رییسه جدید و تایـیـد آن     

سال2براي مدت 
تایید پیشنهاد برگزاري اجالس عمومی شعـبـه   -

همراه بـا    1396/9/11خراسان رضوي در تاریخ 
امیـن  برگزاري انتخابات هیات رییسه جدید و سی

مدیران صنایع شعبه خـراسـان   انجمنسال تاسیس
رضوي

بررسی مشکالت ارزي و چگونگی تعیین نـرخ  -
ارز با حضور آقاي دکتر نادعلی از اساتید همکـار  
انجمن و تاکید بر اینکه ارز،  مؤلفه کلیدي اقتصاد 

نرخی شدن آن با توجه به نـرخ  کشور است و تک
واقعی ارز باید با مطالعه و بررسی تمامی ابعاد آن 

مورد عنایت قرار گیرد.
ریزي ایران وابستـه بـه     گزارش مؤسسه برنامه-

سازمان برنامه و بودجه در رابطه با پیشنهاد طـرح  

اهم مذاکرات نشست هیات مدیره انجمن مدیران صنایع
نظر قرار گرفت.بازتوزیع درآمد مورد تبادل

ریزي و دعوت از مسووالن کشور در   برنامه-
هاي انجمن و دعوت از هیات رییـسـه   همایش

شعب و دفاتر انجمن براي حضور در جلسـات  
مذکور

نظر انجمن در مـورد راي        بررسی و اعالم-
و 4دیوان عدالت اداري مبنی بر ابطال بندهاي 

روابـط کـار و       17دستورالعمل شماره   5
چگونگی پیگیري آن، که مقرر شد موضوع از   

طریق کانون عالی کارفرمایی پیگیري شود.
بررسی مشکالت قانون مالیـات بـر ارزش       -

افزوده و چگونگی پیگیري آن براي درج در     
الیحه پیشنهادي دولت که در کمیسیون ذیربـط  

بندي است. قرار  مجلس در حال بررسی و جمع
شد گزارش کارشناسی انجمن که قـبـالً بـه        
مراجع ذیربط ارسال شده بود به کمـیـسـیـون     
قضایی اتاق تهران نیز تحویل شـود تـا در         
پیشنهاد نهایی اتاق تهران هم مد نظر قرار گیرد.

هاي مربوط به نقدینـگـی و     بررسی گزارش-
چگونگی ایجاد اشتغال در کشور و هزینه ایجاد 
شغل، در این رابطه قرار شد انجمن گـزارش    

»سرمایه و اشتـغـال  «کارشناسی تحت عنوان 

حاوي قیمت تمام شده ایجاد هر شـغـل در       
هاي مختلف تولیدي و مسائل مرتبـط بـا     رشته

مشکالت صادرات صنعتی تهیه نماید.

عضو گرامی، با پرداخت به موقع حق عضویت در تحقق اهداف انجمن خودتان مشارکت فرمایید.
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اخبار شعب                                                                                                                    
انجمن مدیران صنایع شعبه اصفهان

بازدید از مجموعه آبی سفید با حضور تعدادي از         -
اعضاي انجمن مدیران صنایع شعبه اصفهان که این         

با ITمجموعه در حوزه کسب و کار اینترنتی و           
ي این حوزه    حضور جوانان فعال که در عرصه        

باشند.مشغول به کار فعالیت می

انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي
برگزاري هشتمین و نهمین جلسه کارگروه تامین        -

مالی، بانکی و تسهیالت ذیل کارگروه تسهیل و رفع         
موانع تولید به مسوولیت انجمن

هماهنگی و برگزاري نشست مشترك با مدیران و         -
فعاالن صنعتی استان با دبیر شوراي تجارت ایران و          

مالزي
مشارکت رییس و اعضاي هیات رییسه و دبیر           -

اجرایی در پنجمین کمیسیون صنعت استان
مشارکت اعضاي هیات رییسه و دبیر در همایش         -
»هاي سازمانیطراحی استراتژي«
مشارکت عضو هیات رییسه در هفتمین جلسه          -

گذاري ستاد  گروه کاري زیربنایی، طرح و سرمایه       
تسهیل و رفع موانع تولید به مسوولیت خانه صنعت،         

و بررسی  96/8/29معدن و تجارت استان در تاریخ       
هاي شرکت لعاب مشهد، انجمن تخصصی        پرونده

-صنایعتولیدکنندگان عایق رطوبتی، انجمن همگن     
استان، شرکت سپیده جام توسغذایی

هاي هماهنگی و برگزاري جلسات کارگروه        -
کارشناسی انجمن به شرح زیر:

کارگروه روابط کار و تامین اجتماعی، کارگروه         -
مالی و مالیاتی، کارگروه ارتقا سالمت کار، کارگروه        
آموزش، کارگروه محیط زیست، کارگروه مدیریت و     

سازي مصرف انرژيبهینه

انجمن مدیران صنایع شعبه فارس
منابع انسانی، کمیته روابط    برگزاري جلسه کمیته  -

کار، کمیته تامین اجتماعی، کمیته مالی و کمیته            
محیط زیست

حقوق و دستمزدمدیریت آموزشی کارگاهبرگزاري-
در جلسه مشترك وزیر کشور با فعاالن اقتصاديمشارکت-

انجمن مدیران صنایع شعبه گیالن
بانکی اعضاي سه    مشکل  رفعپیگیري جهت    -

هاي صادرات و ملی شرکت در جلسات بانک
واحد صنعتی در اداره    4پیگیري جهت رفع مشکل     -

کل مالیاتی استان
نامه همکاري مشترك صنعت و دانشگاه       انعقاد تفاهم 
دانشگاه تهران)به(وابسته تالشکاسپینفنیبادانشکده 

2

مجمع عمومی ساالنه انجمن مدیران صنایع شعبـه  
با حضـور  1396/8/9سمنان روز سه شنبه مورخ 

دبیرکل و مدیر امور شعب و اعضاي انـجـمـن      
برگزار شد و با سخنرانی دبیرکـل انـجـمـن و         
انتخاب هیات رییسه مجمع، اجالس رسـمـیـت      
یافت و در ادامه رییس هیات رییـسـه گـزارش      
فعالیت هاي شعبه و خزانه دار گزارش مالـی را    

ارائه کردند که به تایید رسید.
نفر داوطلبان عضـویـت در     10سپس هر یک از 

انتخابات هیات رییسه شعبه به مـعـرفـی خـود       
گیري به عمل آمد کـه هـیـات      پرداختند و راي

سـال  2رییسه جدید شعبه به شرح زیر براي مدت
انتخاب شدند:

:اعضاي اصلی هیات رییسه، آقایان
مهندس رستم سعدالهی ، مدیرعامل شـرکـت   –1

گنج کویر 
مهندس محمدحسن عصارحسینی، مدیرعامل –2

سازان گروه تولیدي صنعتی
اهللا معماري، مدیرعامل و ریـیـس   مهندس فرج–3

هیات مدیره شرکت آریا ترانسفو شرق  
مهندس محمد صمدیان، مدیرعامل شـرکـت   –4

تولیدي برودتی پارساسازان 
هـاي  حمید علوي، مدیرعامل شرکت نـمـک    –5

باریم و استرانسیوم آسیا
مهندس احمد اسالمیان، مدیرعامل شـرکـت     –6

صنایع رنگ و رزین پارس اشن  
مهندس مهدي جعفري، مدیرعامل شـرکـت     –7

مشارکتی الگانت سمنان 

البدل، آقایان:اعضاي علی
رسول گلخواه سمنانی، مدیر مجتمع شـرکـت   –1

فروسیلیس ایران  
رضا علی، مدیرعامل شرکت بیژن طالیی علی–2

ضمناً با هماهنگی رییس هیات رییسه آقاي مهندس 
سعدالهی، دبیرکل و مدیر امور شعب از شـرکـت   
شهرك صنعتی مهدیشهر از جـملـه شـرکـت           
آریاترانسفو شرق و شرکت آریا ترانسفو قدرت که 

کـنـنـد    پرسنل فعالیت مـی 820این دو شرکت با 
بازدید به عمل آمد که شرکت طراحی و تـولـیـد    
انواع ترانسفورماتورهاي توزیع، خشک رزینـی و    

ساخته و طراحی و تولـیـد انـواع      هاي پیشپست
ترانسفورماتورهاي قدرت و راکتورهاي موازي بـا  

نماید.ولتاژ و توان مختلف را اجرا می

مجمع عمومی ساالنه و انتخابات هیات رییسه انجمن مدیران صنایع 
شعبه سمنان برگزار شد

فروش کارخانه
کارخانه صنعتی واقع در ابتداي شهر صنعتی سمنان،         

متر اداري 120متر سوله، 300متر زمین، 2000داراي 
رسد.ي تحویل به فروش میمتر انباري، آماده90و 

توانند با  اطالعات بیشتر می  کسبمندان براي عالقه
هاي زیر تماس بگیرند.شماره

91737030912
32418180912

https://t.me/amsiran: لینک عضویت در کانال تلگرام انجمن مدیران صنایع
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اعضاي جدید انجمن مدیران صنایع
پیوستنـد.  تعداد دیگري از مدیران واحدهاي تولیدي و صنعتی کشور به شرح زیر به جمع اعضاي انجمن مدیران صنایع

فشاریم.شان را به گرمی میشان را گرامی داشته ودست همکاريمقدم

3

احمد ایران بان
مدیر شرکت البراتور

سازي ایرانیاندندان
(شعبه فارس)

مهندس امین رستمی
مدیر امور اداري و منابع 

انسانی شرکت گلسار فارس
(شعبه فارس)

محمود شریعتی نیاسرمهندس
مدیرعامل و عضو هیات مدیره

شرکت هامون نایژه
(انجمن مدیران صنایع)

مهندس غالمعلی بازیار
هیات رییسو نایبمدیرعامل 
جنوب فارستولید برقمدیره شرکت

(شعبه فارس)

مهدي عباسی
عمومیمدیر روابط 

الملل شرکتبینو امور 
توسعه صنایع و صادرات فارس

(شعبه فارس)

مهندس انوشیروان کاظمی
شرکتمدیر عامل 

مجتمع طیور فارس
(شعبه فارس)

حسین مرادي دالینی
رییس هیات مدیره شرکت 
صنایع تولیدي آرا ایستار فراتر

(شعبه فارس)

دکتر علی مراد نوروزي
معاون منابع انسانی و تحقیقات  

جنوب فارستولیدبرقمدیریتشرکت 
(شعبه فارس)

مهندس رضا بصیر
مدیر عامل شرکت
کفش نوید بهمن
(شعبه سمنان)

محمدکریم پور بصرا
مدیر عامل و رییس هیات 

مازندشرکت زرین مهد مدیره 
(شعبه سمنان)

مهندس عباسعلی شهنما
مدیرعامل و رییس هیات مدیره 

شرکت زرین مهد شیمی
(شعبه سمنان)

کوروش وفا
مدیر عامل

شرکت  فیسا
(شعبه سمنان)

متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:
مورخ 200/95/519هاي شماره    پیرو بخشنامه 

و 1395/9/30مورخ  200/95/63و  1395/7/26
) قانون رفع موانع تولید        34در اجراي ماده (     

رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور، به منظور          
تسریع در استرداد مالیات و عوارض ارزش            
افزوده به مؤدیان (صادرکنندگان کاال) ادارات کل     
امور مالیاتی مکلف به رعایت موارد ذیل              

باشند:می
هاي جهت تسریع در رسیدگی به درخواست      -1

استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیان        
(صادرکنندگان کاال) ادارات کل امور مالیاتی         

هاي مذکور،  بایست متناسب با درخواست     می
گروه »تعدادي از مأموران مالیاتی را در قالب          

هاي موضوع  جهت رسیدگی به درخواست   «ویژه

تعیین و ظرف مدت یک هفته اسامی آنها را             
هاي الزم و عنداللزوم      براي انجام هماهنگی   

هاي کاربردي به دفتر رسیدگی و           آموزش
استرداد اعالم نمایند.

ماموران مالیاتی گروه ویژه مکلفند حداکثر      «-2
ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست    

نسبت به  استرداد مؤدیان (صادرکنندگان کاال)    
رسیدگی به اسناد و مدارك مربوط و استرداد           
موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده وفق          

هاي صدراالشاره اقدام    مقررات دستورالعمل 
نمایند.

) بخشنامه  7در مواردي که در اجراي بند (       -3
1395/07/26مورخ   200/95/519شماره   

ادارات امور مالیاتی نسبت به تعیین تکلیف           
نهایی و رسیدگی کامل به پرونده مالیات بر            

اقدام ارزش افزوده مؤدیان (صادرکنندگان کاال)     
نمایند، در صورت اعتراض مؤدي به برگ          می

مطالبه استرداد مالیات بر ارزش افزوده، ادارات         
) 29امور مالیاتی مکلفند در اجراي مقررات ماده (       
) 34قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (            

) قانون  219نامه اجرایی موضوع ماده (       آیین
و 1366هاي مستقیم مصوب اسفندماه       مالیات

ریزي اي برنامه هاي بعدي آن به گونه     اصالحیه
نمایند که رئیس امور مالیاتی در حداقل زمان           
ممکن نسبت به رفع اختالف اقدام و در صورت          

بایست عدم توافق مؤدي با رئیس امور مالیاتی می       
روز کاري فرصت براي معاون و مدیر        5حداقل  

بینی کل امور مالیاتی جهت رفع اختالف پیش         
گردد، به طوري که هیچ پرونده مورد اختالفی در

تسریع در روند استرداد مالیات«در خصوص 1396/8/17مورخ 260/96/115ابالغ بخشنامه شماره 
توسط معاونت سازمان امور مالیاتی »و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان
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جویاي کار
و صنعت ایران، تجربه ریاضی از دانشگاه علمخانم،  لیسانس

سال در مهرکام 10هاي تضمین کیفیت به مدت کار در زمینه
پارس و مدیریت ناوگان و مرکز تحقیقات سایپا و آریا سوالر

سال در مرکز تحقیقات سایپا 3مدیر منابع انسانی به مدت -
و ماه 8سال و 1ریزي استراتژیک به مدت مدیریت برنامه-

سایپاهاي مدیریت در مرکز تحقیقاتسیستممدیریتنماینده 
نگر به مـدت  کارشناس ارشد شرکت مشاوره مدیریت آتی-
ماه و  ارزیاب جایره تعالی مناابع انسانی در هشتمیـن و    6

نهمین دوره جایزه مذکور، آشنایی به زبان انگلیسی در حـد   
91132140912تلفن تماساست. همکارييخوب،آماده

روز برگزاري برگزاريساعتسخنرانشرح برنامهعنوان

آشنایی با مراکز داوري در جهت منافع روزهسمینار نیم 
هاها در تنظیم قراردادها و تفاهم نامهشرکت

زاده، معاون حقوقی و جناب آقاي حمید حسن
اجرایی مرکز داوري اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزي تهران
دوشنبه 16-14

1396/9/13

دوشنبه 9-12پورجناب آقاي دکتر لیث کریمیمدیریت زمانروزهسمینار نیم 
1396/9/20

جناب آقاي مهندس حمیدرضا فوالدگر رییسمشکالت صنعتسخنرانی ماهانه
دوشنبه 16-18اسالمیشورايمجلساز تولید حمایت ویژهکمیسیون 

1396/9/20

آشنایی با کاربرد فناوري نانو در صنعتروزهسمینار نیم
رییس مرکز ستاد فر(جناب آقاي دکتر رضا اسدي

یوسفی ویژه توسعه فناوري نانو) و جناب آقاي
ستاد ویژه توسعه فناوري نانو)(کارشناس

یکشنبه 16-14
1396/9/26

دوشنبه 16-18از مسووالن بانک مرکزيبررسی آثار تغییر نرخ ارز بر اقتصاد و تولیدسمینار نیم روزه
1396/10/11

آشنایی با فرآیند کسب و کارسمینار نیم روزه
دوشنبه 14-16شرکت کارسازان فراداده ایرانیان (کادا)مدیرعاملمجازيدر فضاي 

1396/10/25

دوشنبه 16-18رییس سازمان امور مالیاتی کشورمسائل و مشکالت مالیاتیسخنرانی ماهانه
1396/11/16

تحلیل بازارهاي جهانی و منطقه سمینار نیم روزه
چهارشنبه 14-16مرکز توسعه صادراتدر جهت توسعه صادرات

1396/11/25

معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار فضاي کسب و کار با تاکید بر اشتغالسخنرانی ماهانه
دوشنبه 15-17و رفاه اجتماعی

1396/11/30

استفاده از کارشناسان
مالیاتی انجمن براي حضور

هاي حل اختالفدر هیات
توانند کارشناسان مالیاتی خبره مورد      اعضا می 

وثوق انجمن مدیران صنایع را که داراي حق          
اختالف مالیاتی هستند را    هاي حل راي در هیات  

به عنوان نماینده کارفرما براي حل مشکالت         
خود معرفی نمایند.

لطفاً براي کسب اطالعات بیشتر با انجمن، تلفن        
تماس بگیرید.88825385و 88304070

اسامی کارشناسان مورد وثوق انجمن با داشن        
ها عبارتند از آقایان:حق راي در هیات

علیرضا سجادي، امیر کیارشی،    محمدحسن کرفسی، سید  
پناه، کیومرث سوادکوهی،  دان، حسین رضوان  ابراهیم حق 
. طاري بخشمقدم، غالمرضا داود  عزیز

استرداد به صادرکنندگان بدون اعالم نظر و           
دالیل کارشناسی مدیرکل و معاون مربوطه به          

اختالف مالیاتی ارجاع داده نشود.هیأت حل
ضمن تأکید رسیدگی دقیق به اعتبارات          -4

مالیاتی به ویژه احراز اصالت معامالت خرید           
کاالي مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده         
مؤدیان موصوف (صادرکنندگان کاال) ادارات        

کننده مجاز نخواهند بود     امور مالیاتی رسیدگی   
بدون وجود دالیل و شواهد مستندات کافی و           
قابل اطمینان نسبت به برآورد فروش داخلی براي        

این قبیل مؤدیان اقدام نمایند.
ضمن تأکید بر رعایت مفاد نامه شماره           -5

ادارات امور  1395/12/03/د مورخ    6225/260
مکلفند نسبت به بخشودگی جرایم موضوع      مالیاتی
) قانون مالیات بر ارزش افزوده بدون در        22ماده ( 

نظر گرفتن اضافه پرداختی قطعی مؤدي با رعایت        
مقررات حداکثر مساعدت را معمول دارند.

مسئولیت حسن اجراي مفاد این بخشنامه با         -6
مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.

ابالغ بخشنامه شماره ...
3ادامه از صفحه 

خبرنامه صنعت و مطبوعات
نشریه داخلی انجمن مدیران صنایع

طرح و اجرا: عالیه هدایتی
روي نشانی: خیابان استاد مطهري، روبه

، طبقه سوم264خیابان میرعماد، شماره 
88825385و 88304070هاي: تلفن

دریافت جایزه ملی کیفیت توسط 
اعضاي انجمن مدیران صنایع 

آبان 30مراسم چهاردهمین دوره جایزه ملی کیفیت       
المللی صدا و سیما     هاي بین ماه در مرکز همایش    

هاي مجتمع صنعتی آرتاویل     برگزار شد که شرکت   
تایر، صنایع الستیک یزد، صنایع الستیکی پارمیدا،        
ستاره یخی آسیا، مجتمع صنایع غذایی لبنی و بستنی 

باشند موفق  میهن که عضو انجمن مدیران صنایع می      
اند.به دریافت این جایزه شده

انجمن مدیران صنایع این موفقیت را به مدیران و          
گوید.کارآفرینان ارزنده کشور صمیمانه تبریک می

انجمن مدیران صنایع1396هاي پاییز و زمستان برنامه سمینارها و گردهمایی

با سفارش و درج آگهی: تماس با روابط عمومی انجمن1397مشارکت در تهیه سررسیدنامه سال 


