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انجمن مدیران صنایـع   1400اردیبهشت ماه 

انتظارات بخش خصوصی از «را تحت عنوان  
منتشر کرد.(ویرایش اول) »دولت سیزدهم

جهت دسترسی به متن کامـل گـزارش بـه        
سایت انجمن  مدیران صنایع به آدرس زیـر    

مراجعه نمایید :
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مطالبات صنعتگران خصوصی
از دولت سیزدهم

جمهوري برگزار شد سیزدهمین انتخابات ریاست
جمهور منتخب از دو ماه آتی کار خود را و رئیس

شک فرد برگـزیـده، خـود      آغاز خواهد کرد. بی 
صاحب برنامه مشخصی براي اداره دولت و ارائه 
راهکارهاي متنوع در خصـوص مسـائـل و            

.مشکالت حاد این روزهاي میهن عزیزمان است
حکم وظیفه و براساس چند دهه کار و تجـربـه   به

گـرایـی   در عرصه اقتصادي و صنعتی و تشکـل 
رفع مشکالت یا به .کنمهایی را عرض میتوصیه

گریبانگیر این »هايابر چالش«قول اقتصاددانان 
ملک و ملت، جز از راه همبستگی و عزم مـلـی     

پذیر نیست. برشمردن این ابرمشکـالت و     امکان
ها تکرار مکررات و نمک پـاشـیـدن بـر       چالش
هایی که حـتـی در جـریـان         هاست؛ زخمزخم

هاي انتخاباتی نیز تمامی کاندیداها بارها بر مناظره
آنها صحه نهادند و نسبت به عواقب بس دردناك 

شدن سفره مردم، بیکاري خیـل  آنها مانند کوچک
هـا،  کرده، تعطیلی بنـگـاه  عظیم جوانان تحصیل

هاي اجتماعی ورشکستگی منابع آبی و ناهنجاري
.هشدار دادند

فراهم شدن این همبستگی و عزم ملی براي گـذر  
از این وضعیت بس خطرناك، در درجه اول بـر    
عهده کاندیداي پیروز در انتخابات یـا هـمـان        

جمهور منتخب آتی است. اوست که بـایـد    رئیس
در گفتار و رفتار و کردار خویش ثابت کند کـه    

جمهور همه مـردم ایـران اسـت؛ هـم             رئیس
دهنـدگـان بـه خـود، هـم            جمهور رايرئیس
دهندگان به کاندیداهاي رقیب و همه کسانی راي

که نام ایران و ایرانی را بر خود دارند و ممـکـن   
است به دالیلی در انتخابات شرکت نکرده باشند. 

جمهمور منتخب باید نشان دهد که خواهان رئیس
هاي مختلف و   حقوق برابر همه ایرانیان در حوزه

هاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی در مقـام  زمینه
.شهروندي است

ترین ترین نکته و بزرگاین موضوع به گمانم مهم
آشـیـل   چالش و به قـول مـعـروف، پـاشـنـه          

جمهور منتخب براي ایجاد تحوالت مثبت و رئیس
هاي دامنگـیـر   آمیز و خروج از ابرچالشمسالمت

.است
جمهور آتی باید با صبر و شکـیـبـایـی و       رئیس

ارتقاي ظرفیت تحمل و انتقادپذیـري خـود و       
آمیز همچنین تساهل و مدارا، گفتار و رفتار محبت

و دوستانه و.... جامعه را پشت سر خود متحد و       
ها از طـریـق   یکپارچه سازد و براي حل ابرچالش

هـا و آحـاد       جلب مشارکت و همکاري گروه
مختلف اجتماعی برنامه عملیاتی داشته باشد. باید  
همه جامعه اعم از موافق یا مخالف بتوانـنـد در     
فرآیند سخت و دشوار، اما مقـدس بـازسـازي      
ساختارهاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی میـهـن   

عزیزمان همکاري و مشارکت داشته و در اداره 
میهن و تدبیر اوضاع و حضور در نـهـادهـاي      

گیري و اجرایی سهیم باشند. تشـکـیـل     تصمیم
دولت در معناي مدرن آن، بدون پذیرش تکثر و 

.پذیر نیستتنوع، تساهل و... امکان
تواند همبستگی و عزم جمهور منتخب میرئیس

ملی و گردآوردن مردم در اداره میهن را حـول  
:چند مولفه سامان دهد

: امروزه بدون  نگريمحوري و آیندهعلم و دانش
گیري از دانش روز و نگاه به آینده و وجود بهره

هـا  انداز، تفوق بر مشکالت و ابرچـالـش  چشم
.ممکن نیست

چنانکه در حوزه اقتصاد، مسائلی همچون تـورم  
شـده  و بیکاري و... در جهان امروز مسائلی حل   

شود که به مدد عـلـم و دانـش        محسوب می
هاي انضباط پولـی  اقتصادي و در قالب سیاست

و مالی در چارچوب الگوي اقتـصـاد آزاد و       
رقابتی، سرنوشتی دیگر را براي کشورهاي اسیر 

شرط این امر این مشکالت رقم زده است. پیش 
نگري و ترجیح مصالح بلندمـدت و    مهم آینده

مـدت و    پایدار ملی بر جلب رضایت کوتـاه 
.غیرسازنده جامعه است

:انسجام مدیریتی و اداري و بـوروکـراتـیـک    
هاي اقتصادي، سیاسی و اجتماعی بایـد  سیاست

راستا با هم و نه در تضاد و تـنـاقـض یـا       هم
ارتباط بـا  همچون مجموعه جزایر پراکنده و بی

هم باشند و افراد فرهیخته و مجرب، فـارغ از    
گرایش فکري و سیاسی و صرفا بـر مـبـنـاي       

شـان امـکـان      شایستگی علمی و تـجـربـی     
شان را از طـریـق     خدمتگزاري به میهن و مردم

جمهور منتـخـب و     کارگیري در کابینه رئیسبه
.دولت و نظام اداري و... داشته باشند

: بدون امر مهم ارتباط و تعـامـل    تعامل با جهان
مثبت با جهان، پیوستن به جامعه جهانی، ارتباط 

الملـلـی، جـلـب و جـذب            با نهادهاي بین
گذاري خارجی و تبادل فکر سـرمـایـه،    سرمایه

توان به توسعه پایدار کاال و محصوالت و... نمی   
در پرتو همبستگی و عزم ملی رسید؛ چـراکـه     
امروزه همبستگی ملی در قالب همـبـسـتـگـی      

طور مثـال،  تعریف و تداوم است. به جهانی قابل
هاي ایران بـا  تبادل استاد و دانشجو بین دانشگاه

تواند حـلـقـه      المللی میهاي معتبر بیندانشگاه
مان در فهم مشتـرك  میهنوصل و امکان تحول

افق با جـهـان   اي معقول و همو حرکت توسعه
.امروز باشد

هـاي  امید است این چند توصیه در کنار توصیه
دیگر استادان و فرهیختگان بتواند کمـک کـار     

جمهور منتخب در مسیر تحـقـق آرزوي     رئیس
پیشرفت و توسعه میهن و کاهش درد و آالم     

.مردم عزیزمان باشد

جمهوري براي همه مردمرئیس
محسن خلیلی رییس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع
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اخبار شعب
انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي

نشست اولین جلسه هیات رییسه انجمن        -
مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي در تاریخ       

هاي که در این جلسه برنامه        1400/2/8
ارائه و  1400پیشنهادي انجمن براي سال       

تصویب شد از جمله ارتباط با : نمایندگان          
استان در مجلس شوراي اسالمی ، اداره کل         
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل تامین         
اجتماعی، اداره کل امور مالیاتی، مدیران          
استانداري،  مدیران شهرداري و باالخره          

هاي اقتصادي استان   ارتباط نزدیک با تشکل    
(اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، کانون انجمن        
کارفرمایی صنایع و خانه صمت استان) و          

هاي سازمان صمت استان و شرکت شهرك       
صنعتی

برگزاري سومین و چهارمین جلسه گروه        -
کاري تامین مالی، بانکی و تسهیالت ذیل          
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در تاریخ         

-با حضور نمایندگان بانک   1400/2/21و  7
هاي رفاه، سپه، صادرات و معدن، ملت و           

18کشاورزي به صورت آنالین که تعداد          
مصوبه صادر گردید.34پرونده بررسی و 

مدیریت موج  «برگزاري وبینار آموزشی     -
با همکاري کارگروه ارتقا      »چهارم کرونا 

ساعت و با   4سالمت کار انجمن به مدت        
مندان و کارشناسان   نفر از عالقه  28حضور  

.1400/2/19واحدهاي صنعتی در تاریخ 
اصول پذیرایی و   «برگزاري دوره آموزشی    -

1400/2/22و  20در تاریخ هاي    »تشریفات
مندان و کارشناسان   نفر از عالقه  14با حضور   

واحدهاي صنعتی عضو.
پنجمین، ششمین و هفتمین جلسه دبیرخانه      -

وگوي دولت و بخش خصوصی     شوراي گفت 
استان به منظور طرح موضوعات مرتبط با          
موانع تولید استان و ارائه راهکارهاي             
پیشنهادي از سوي سازمان صمت، شرکت         

هاي صنعتی و خانه صمت استان           شهرك
و 20،  13هاي  خراسان رضوي در تاریخ     

1400/2/21.
برگزاري جلسه کارگروه تسهیل و رفع         -

موانع تولید استان به ریاست معاون هماهنگی       

امور اقتصادي استانداري به منظور بررسی        
هاي کشت و صنعت دام کاهو،  پرونده شرکت

ها)، وران، قنادي رضا شهر (یزدي      امیر پیله 
آباد افشین میرزایی و عشایر روستاي فرح        

. 1400/2/13کاشمر  در تاریخ 
بخش و  شرکت و حضور آقاي دکتر یزدان     -

کارشناسان در پنجمین جلسه گروه کاري         
مالیات، گمرك و تامین اجتماعی به مسوولیت 

5اتاق بازرگانی مشهد که در این جلسه            
پرونده در حوزه مالیاتی و یک پرونده در           
حوزه تامین اجتماعی طرح و مورد بررسی         

.1400/2/21قرار گرفت در تاریخ 
هاي برگزاري و هماهنگی جلسات کارگروه    -

کارشناسی انجمن به صورت آنالین از جمله:       
، »الملل و توسعه صادرات      تجارت بین  «
سازي برق و بهینه  «،  »آب و محیط زیست   «

.»مصرف انرژي
برگزاري پنجمین و ششمین جلسه گروه        -

کاري تامین مالی، بانکی و تسهیالت ذیل          
-کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در تاریخ

با حضور نمایندگان   1400/3/11و  4هاي  
پرونده و  15ربط و بررسی     هاي ذي سازمان
مصوبه.21صدور 

بخش در ششمین   حضور آقاي دکتر یزدان   -
و هشتمین جلسه گروه کاري مالیات، گمرك       
و تامین اجتماعی به مسوولیت اتاق بازرگانی       

پرونده در حوزه   14مشهد. در این جلسات      
پرونده در حوزه تامین اجتماعی     4مالیاتی و   

1400/3/11و  2/28هاي  طرح و در تاریخ    
مورد بررسی قرار گرفت.

مشارکت نایب رییس هیات رییسه و دبیر       -
اجرایی انجمن در هشتاد و دومین جلسه           

وگوي دولت و بخش خصوصی     شوراي گفت 
.1400/2/30در تاریخ  

کمیته مشکالت صنعت برگزار شد
کمیته 1400/3/17روز دوشنبه   11:30در ساعت   

مشکالت صنعت با حضور آقایان: : بیژن محبی        
فرهادي( شرکت  (شرکت آساد صنعت)، حاجی    

نایزه) کامل پیوند)، مجید تکیان (شرکت هامون        
و محمدرضا ستوده (دبیر کل انجمن) برگزار شد        

نویس طرح ارتقاي    بررسی پیش «و موضوع    
جایگاه تحقیق و توسعه و نوآوري در صنعت و          

در دستور کار جلسه قرار گرفت       »معدن کشور 
که خالصه آن به شرح زیر است:

نویس طرح  در مورد فرآیند مربوط به تهیه پیش       
توضیح داده شد که طرح توسط انجمن تحقیق و         
توسعه که در دانشگاه تهران مستقر است تهیه           
شده است و هدف اصلی طرح لحاظ کردن و در          
نظر گرفتن بخشی از مالیات صنایع و واحدهاي         

گونه واحدها  اینR&Dصنعتی به منظور ارتقاي     
است. در واقع طرح به دنبال این است تا               

-واحدهاي کوچک صنعتی که در زمره شرکت       
گیرند، از امکان قانونی    بنیان قرار نمی  هاي دانش 

براي تحقیق و توسعه استفاده کنند تا در عرصه          
رقابت و توسعه جا نمانند و به سمت توسعه و           

نوآوري حرکت کنند. 
در ادامه جلسه این نکته بیان شد که طرح نباید           
با وظایف معاونت علمی و فناوري ریاست           

ها و   جمهوري و قانون حمایت از شرکت          
ها و  سازي نوآوري بنیان و تجاري  مؤسسات دانش 

همپوشانی داشته  1389ها مصوب سال     اختراع
ها از ظرفیت این     مندي شرکت باشد. براي بهره  

هاي اي باشد که بوروکراسی   طرح، نباید به گونه   
ها از این ظرفیت      اداري مانع استفاده شرکت     

باشد. لذا اگر طرح با قانون مذکور و وظایف            
معاونت علمی و فناروي ریاست جمهوري           

همپوشانی نداشته باشد، طرح خوبی است.
در ادامه مقرر شد براي برطرف کردن ابهامات و          
اطمینان از این که طرح با قانون حمایت از             

سازي بنیان و تجاري  ها و مؤسسات دانش   شرکت
ها هم پوشانی نداشته باشد،      ها و اختراع  نوآوري

آپی کمیته مشکالت   قانون مذکور در گروه واتس    
صنعت آپلود شود تا اعضا آن را مطالعه کرده و           
در جلسه بعدي در مورد آن بحث و بررسی             

صورت گیرد.  

قابل توجه
اعضاي محترم تهران

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

جدید به انجمن اقدام فرمایید.
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اعضاي جدید انجمن مدیران صنایع
تعداد دیگري از مدیران واحدهاي تولیدي و صنعتی کشور به شرح زیر بـه    

شان را گرامی داشتـه و    پیوستند. مقدم جمع خانواده انجمن مدیران صنایع
فشاریم.شان را به گرمی میدست همکاري

سال چهل ویکم

عمران نورانی قلعه
مدیرعامل شرکت
پارسی سام سپنتا

(انجمن مدیران صنایع)
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محمدجواد مجنون
مدیرعامل و عضو هیات مدیره 

شرکت ایران سرام سپاهان
(شعبه اصفهان)

مهندس حمیدرضا بنان ماه
مدیرعامل شرکت

شیراز همیار (همیارنت)
(شعبه فارس)

مهندس اسماعیل بیرقی پناه
مدیرعامل شرکت

سیم و کابل دراك ایرانیان
(شعبه فارس)

مهندس مهدي امجدي
شرکت  مدیرعامل و عضو هیات مدیره 

ارسالکتریکسایانروشناییصنایع
(شعبه آذربایجان شرقی)

مهندس مسعود معصوم بیگلو
مدیرعامل و نایب رییس هیات 
مدیره شرکت آذران دومان سهند

(شعبه آذربایجان شرقی)

مهندس نوید مشهوري آفاق
قائم مقام مدیرعامل

شرکت آذر فلز پایون
(شعبه آذربایجان شرقی)

باف وثوقیحسن قالیچه
مدیرعامل و عضو هیات مدیره 

شرکت ایلکین 
(شعبه آذربایجان شرقی)

نامه انجمن مدیران صنایع
به اعضا براي دریافت کتاب

»اي به فرزندمنامه«

انجمن مدیران صنایع به مناسبت بـزرگـداشـت      
چهلمین سال تأسیس خود با هدف قدردانـی از    
مدیران و صاحبان صنایع که در شرایـط دشـوار     

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

هاي سرزمین نوروز اقدام به تهـیـه و     هنري نامه 
»اي به فرزندمنامه«نشر کتاب نفیس و ارزشمند 

اهدا لوح تقدیر 
به دبیر و مدیر اجرایی انجمن مدیران صنایع شعبه گیالن

اي استان گیالن به خاطر خدمات ارزشمند جناب آقاي مهندس اکبر تطـهـیـري    دانشگاه فنی و حرفه
هاي متقابل صنعـت  مقدم دبیر و مدیر اجرایی انجمن مدیران صنایع شعبه گیالن در ارتباط با همکاري

و دانشگاه با اهدا لوح تقدیر از ایشان قدردانی و تجلیل نموده است.
این موفقیت را به همکار گرامی جناب آقاي تطهیري مقدم تبریک گـفـتـه و        انجمن مدیران صنایع 

نماید.هاي صنعتی جامعه آرزو میتوفیق روزافزون ایشان را در زمینه ایجاد اشتغال و پیشرفت

چهارمین جلسه هیات مدیره انجمـن مـدیـران      
صنایع به صورت حضوري و برخط روز دوشنبه 

برگزار شد.1400/3/31
در این جلسه ابتدا فرآیند شکل گیري انـجـمـن    
مدیران صنایع از بدو تاسیس تشریح گردید تـا    
اعضاي محترم هیات مدیره با آگاهی بیشتر نسبت 
به اصالح اساسنامه و تایید آن در مجمع عمومی 

تصمیم گیري نمایند.
در ادامه انتظارات بخش خصوصـی از دولـت       
آینده به بحث گذاشته شد که مهم ترین آن بهبود 
محیط کسب و کار بود که برابر آمـار بـانـک        

قرار دارد و فاصله زیادي با 128جهانی در رتبه 
جایگاه مطلوب دارد. در این جلسه مـجـدداً در      
خصوص کاهش ورود دولت در زمیـنـه هـاي      
اقتصادي و تولیدي کشور و حمایت از بـنـگـاه    
هاي کوچک، پاي بندي به قانون فضاي کسب و 
کار، شفافیت بیشتر در سازمان ها و نهـادهـا و     
مبارزه با فساد تاکید شد و خواستار حقوق برابـر  

همه ایرانیان در حوزه هاي مختلف شدند.

چهارمین جلسه هیات مدیره
انجمن مدیران صنایع

نمـایـد در جـهـت         نمود. انجمن پیشنهاد می 
ماندگاري نام صنعتگران و آثار کارآفـریـنـان،    
تعدادي از کتاب ارزشمند فوق را دریافت و به 

هاي مختلف به اعضاي هیات مـدیـره     مناسبت
ها و دوسـتـان و       هاي مرتبط، کتابخانهشرکت
هاي مربوط هدیه فرمایید.  ارگان

هماهنگی با روابـط عـمـومـی انـجـمـن:              
88813048-88813047
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صنعتو مطبوعات

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

www.amsiran.com

سال چهل ویکم

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: 

هاي برترین صندوق
گذاري تا ابتداي سرمایه

اعالم شد1400خردادماه 
رسانی بازار سرمایـه  به گزارش پایگاه اطالع-

هـاي  بندي صندوق(سنا)، سامانه هوشمند رتبه  
گذاري پردازش اطالعات مالی پـارت،  سرمایه

بر اساس آخرین اطالعات مربوط به پـایـان     
هـاي  ، برترین صـنـدوق  1400اردیبهشت ماه 

گذاري را مشـخـص کـرده اسـت.        سرمایه

گـذاري  صندوق سرمایهبراساس این گزارش، 
آسمان خاورمیانه سبدگردان آسمان رتبه اول   

هاي مختلط  و همچنین صندوق گروه صندوق
گذاري مشترك آسمان یکم سبدگـردان  سرمایه

هاي سهامی رتبه دوم آسمان در گروه صندوق
را به خود اختصاص داد.
ضمن تـبـریـک بـه       انجمن مدیران صنایع 

شرکت سبد گردان آسمان به اسـتـحـضـار       
رساند: با توجه به اهـداف     اعضاي محترم می

مصوب انجمن مدیران صنایع در خصـوص      
هاي مـنـاسـب    فراهم آوردن امکانات و زمینه

جهت ارتباط و همفکري مدیـران صـنـایـع،       
هاي مردمی و کوشش در جهت تجهیز سرمایه

ها به سوي بخش تولید و صنـعـت   هدایت آن
-نامه جامع همکـاري عـلـمـی      کشور؛ تفاهم

به عنـوان  سبدگردان آسمان اجرایی با شرکت 
هاي باسابقه و مورد وثوق در   یکی از شرکت

زمینه مدیریت دارایی منعقد نموده است. ایـن   
شرکت سابقه همکاري متعـدد و مسـتـمـر         

گذاري و بـیـمـه،    هاي تولیدي، سرمایهشرکت
اعم از خصوصی و دولتی را در کارنامه خـود  

تواند خدمات متنوعی در امـوري      دارد و می
گذاري غیرمستـقـیـم در بـازار         نظیر سرمایه

-سرمایه، مدیریت وجوه نقد و عملیات خزانه
داري، همچنین مشاوره در زمینـه خـدمـات      

گـذاري را    هاي سرمایهسبدگردانی و صندوق
انجام خواهد دهد.

اعضاي محترم می توانند جهت کسب اطـالعـات   
برداري از امکانات فراهم شـده بـا     بیشتر و بهره

88813048هاي روابط عمومی انجمن به شماره
تماس حاصل فرمایند.88813047و 

اهداف دوره
ها و  کنندگان با چالش  آشنایی و شناخت شرکت   -

رو وکار خانوادگی با آن روبه    تهدیداتی که کسب  
هستند.

وکار خانوادگی و   هاي کسب شناخت انواع مدل  -
ها.وکار خود با مدلتطبیق کسب

وکار اندازي کسب آشنایی با نحوه تاسیس و راه     -
ها خانوادگی که در آینده با کمترین چالش           

مواجه شوند.
هاي انتخاب فرد جانشین.آشنایی با شاخص-
آشنایی با مراحل تعلیم و تربیت فرد جانشین و         -

پروري.مراحل جانشین
وکار خانوادگی  هاي کسب مطرح کردن دغدغه  -

وگو در مورد   خود در طول دوره و بحث و گفت       
آن به صورت کیس استادي.

-آشنایی با راهکارهاي پیشگیري از بروز چالش  -
ها و تعارضات در کسب وکار خانوادگی.

وجه تمایز دوره
و با توجه به افزایش روزافزون آمار کسب          

کارهاي خانوادگی و اهمیت و تاثیر این کسب و         
کارها در رشد و توسعه اقتصاد کشور و ایجاد           

هاي آینده به    اشتغال پایدار جهت ورود نسل      
وکار ها و مزایاي کسب     بازار کار و ویژگی     

وکارها، بررسی  خانوادگی نسبت به دیگر کسب     
تخصصی در این زمینه امري ضروري است، لذا         

وکار در این مهم پیشقدم شده تا         مدرسه کسب 
وکار خانوادگی را با تمرکز    دوره تخصصی کسب

هاي مدیران و فعاالن اقتصادي که در        بر چالش 
نمایند، در دو بعد خانواده و      این بستر فعالیت می   

کسب و کار برگزار نماید.

وکارهاي خانوادگیدوره آموزشی کسب
مدرسه کسب و کار اتاق بازرگانی تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر (مدرسه کسب و کار تکاپو) در نظر                     
دارد طی یک دوره آموزشی ، مدیران را با کسب و کارهاي خانوادگی بیشتر آشنا نماید. این دوره به مدت                       

120ر000ر000گردد. هزینه دوره    به صورت تکلیف و پروژه برگزار می       1400ساعت و در تابستان      25
.مند خواهند شدنامه از تخفیف ویژه بهرهاعضاي انجمن با ارائه معرفیباشد که ریال می

مخاطبان دوره
مؤسسین و مدیران کسب و کارهاي            -

خانوادگی.
اعضاي فعال خانواده در کسب و کارهاي         -

خانوادگی.
نوجوانان خانواده که قرار است در آینده در         -

همان کسب و کار مشغول به فعالیت شوند.
فرد مورد نظر خانواده جهت جانشینی و          -

مدیریت کسب و کار در آینده.

با پرداخت حق عضویت ساالنه 
از انجمن خود حمایت فرمایید

انجمن مدیران صنایع از آن دسته از اعضاي             
گرانقدر انجمن که تاکنون موفق به پرداخت حق          

اند، تقاضا دارد نسبت به     عضویت ساالنه خود نشده 
شان در اسرع وقت اقدام       پرداخت حق عضویت   

بینی نمایند تا انجمن بتواند بر اساس اهداف پیش         
شده در اساسنامه به تعهدات و وظایف خود اقدام          

عمل نماید


