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

و دومسال چهل

www.amsiran.com

ارسال نامه انجمن مدیران صنایع
به جناب آقاي دکتر محسن رضایی 

معاون محترم اقتصادي رئیس جمهور
در خصوص مسائل و مشکالت ناشی 

از افزایش تعرفه گاز واحدهاي 
صنعتی و تولیدي

4صفحه 
خواهی انجمن مدیران صنایع نظر

بینیدر خصوص پیش
وجه التزام قطع برق یا گاز یا

خدمات مخابرات در تنظیم قرارداد
4صفحه 

رییس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد 
نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد

شکر و سپاس خالق هستی را که سالی دیگر            
امکان و فرصت زندگی در این جهان خاکی به           
این بنده ارزانی داشت تا خدمتگزار مردم و میهنم    
، باشم و ضمن تبریک فرارسیدن سال نو و نوروز        

ي  ها را براي این ملک و ملت و همه            بهترین
یاران و عزیزانم آرزو نمایم.

این اولین سال قرن جدید را در شرایطی آغاز           
تري هاي  روشن و امیدوارکننده     کنیم که افق  می

نسبت به دو سه سال اخیر در آسمان سیاست و           
هایی در   مان نمایان و گشایش      اقتصاد میهن  

مان ،  ترین معضل ملی و مانع توسعه میهن      پیچیده
هاي ظالمانه خارجی، هویدا شده       یعنی تحریم 

است.

متاسفانه دهه آخر قرن قبل،  بر اثر اشتباهات و            
هاي هاي داخلی و فشارها و ستم        سوءسیاست

خارجی، کمترین توفیق را در بهبودي وضعیت         
زندگی و کار و معاش مردم عزیزمان داشتیم.           

گذاري و رشد و      تورم و بیکاري باال و سرمایه      
ي از دست   دهه«،  این دهه را به      وري اندكبهره
توانستتبدیل کرد.  وضعیتی که می         »رفته
اي دیگر رقم بخورد و در طی آن  بخشی          گونهبه

دیگر  از مسیر و راه توسعه این سرزمین عزیز            
پیموده شود. توسعه و پیشرفتی که خواست و          
آرزوي یکصد و چند ده ساله این مردم از پس از     

هاي بسیاري براي   نهضت مشروطیت بوده و جان    
آفرین تسلیم شده است.  تحقق آن به جان

اکنون اما باید از حسرت خوردن دست کشید و          
آموزي از گذشته و درك و تحلیل تاریخ،       با درس

-دست بر زانوان نهاد و همت کرد و بی               
چشمداشت و توقع معجزه و با استعانت از             
پروردگار متعال، همبسته و متحد و یکپارچه،          

ها را نهاد    بناي ساختن و رفع کمبودها و خرابی       

ها آغاز کرد ، از خود ! ترین آنو از مهم
عشق و محبت و دوستی و آگاهی و آزادگی            
را در درون خود بیش از پیش پرورش  دهیم  و       
به اطرافیان خود بیش از گذشته توصیه نمائیم.         

، افزایی دیگران این سرآغاز و گام مهم، با هم        
تواند به هر چه توانمندتر شدن خرد جمعی         می

و ارتقا روحیه ملی منجر شود . 
ها را از میان برداریم و صلح و        فاصله و شکاف  

آشتی را در روابط و مناسبات خود با دیگران           
ها و تضادها در بین اعضاي      حاکم کنیم. جدایی  

خانواده ، در بین یاران و همکاران ، بین               
میهنانمان و بین آحاد جامعه       همشهریان و هم   

بشري،  عامل بدبختی و تباهی است. خود را           
انگاري حق و دیگري را ناحق پنداشتن ، مطلق        

ها و  و سیاه و سفید دیدن، عامل این جدایی          
تضادها و اختالفات است.

عنوان یک پیر سالخورده و در نود و سومین          به
-سال زندگی ، خدمت همه عزیزان عرض می        

کنم ، زندگی اگر زیباست و ارزشی دارد ، که           
البته دارد ،  در با هم بودن و محبت کردن و               
عشق ورزیدن است . در مهربانی با طبیعت و  با        
آب و گیاه و حیوان ؛ در محبت کردن به همسر           
و فرزندان و اقوام و خویشان و همشهریان و           

همه هاست ، که این     میهنان و همه انسان     هم
هاي یک زنجیرند و فراموشی در عشق          حلقه

ورزیدن و محترم و عزیز داشتن هر یکی ،             
شود بر  گسلد و زنجیر می   زنجیره زندگی را می   

مان.روح و روان
در این آغاز قرن جدید آرزومندم با یاري ایزد          
متعال و ارتقا شعور و معرفت همه ما ، قرنی             
دیگرگون را شاهد باشیم ؛ قرنی سرشار از            
خوبی و نیکی و پیشرفت و توسعه براي مردم و          
میهن عزیزمان و آرامش و صلح و دوستی براي         

جهانیان. چنین باد ! 
هر روزتان نوروز  ، نوروزتان پیروز

محسن خلیلی

مهندس محسن خلیلیتبریک نوروزي پیام 

شماره جدید نشریه کارآفرین 
منتشر شد

در این شماره می خوانید:
پیام نوروزي مهندس   -

محسن خلیلی
بخش خصوصی در    -

نقطه عطف
بررسی مشکالت    -

گاز صنعتیتعرفهافزایش
پردرآمدها؛ یارانهحذف-

میزانی اندكهیاهو براي
ناامیدتر از همیشه     -

براي اصالح اقتصاد ایران
جهان در دهان خرس ناآرام اقتصاد ناآزاد-

تحت عنوان:188گزارش کارشناسی شماره 

بررسی  موضوع 
افزایش تعرفه گاز

واحدهاي صنعتی و 
تولیدي

مندان و اعضـاي  عالقه
محترم براي مطالعه و   

توانند به پایگاه اینترنتی انجمن به برداري میبهره
مراجعه نمایند.www.amsiran.comآدرس
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اخبار شعب
انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي

ومین جلسه گـروه  ونهمین و سیبرگزاري بیست-
کاري تامین مالی، بانکی و تسـهـیـالت ذیـل           
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بـا حضـور       

هاي پارسیان، تجارت، تـوسـعـه    نمایندگان بانک
تعاون، سینا، شهر، صادرات، کشاورزي، ملـت و    

. در ایـن       1400/11/19و 5هاي ملی در تاریخ
ربط هاي اجرایی ذيجلسه سایر نمایندگان دستگاه

پرونـده  10که به صورت آنالین مشارکت داشتند 
مصوبه صادر شد.12بررسی و 

بـه کـارگـیـري       « برگزاري کارگاه آموزشی   -
شناختی براي ارتقا عـمـلـکـرد       هاي روانتکنیک

نفر از مدیران 14با مشارکت «کارکنان و مدیران
هاي صنعتی و خـدمـات در تـاریـخ           مجموعه

1400/11/16.
هـوش  « برگزاري جلسه توجیهی آمـوزشـی       -

با حضـور    »  PBTتجاري با استفاده از نرم افزار 
هـاي  نفر از مدیران و کارشناسان مجـمـوعـه   11

.1400/11/19صنعتی و خدماتی در تاریخ 
انـدیشـی در تـاریـخ         برگزاري جلسـه هـم    -

وردي دبـیـر   با حضور آقاي دکتر اهللا1400/11/8
هاي برندینگ به منظور تـعـیـیـن       علمی همایش

ریـزي  و بـرنـامـه     1401محورهاي همایش سال 
هاي آموزشی در حوزه برند در محل انجمـن  دوره

مدیران صنایع.
وهفتمین جلسه دبیرخانه شـوراي  برگزاري چهل-

وگوي دولت و بخش خصوصی استـان در    گفت
.1400/12/2تاریخ 

مشارکت آقـاي مـهـنـدس حـمـیـدي در              -
وگوي دولـت  هشتادوهشتمین جلسه شوراي گفت

و بخش خصوصی استان به ریاست اسـتـانـدار      
خراسان به منظور بررسی پیشنهادات دبیـرخـانـه    

:1400/11/7شورا پیرامون موارد زیر در تاریخ 
زدایی از صنعت برق کشور.طرح توسعه و مانع-
طـرح  « طرح آموزش در محیط واقعی کـار      -

»استادشاگردي سابق

رفع موانع و مشکالت صندوق حـمـایـت از      -
توسعه بخش کشاورزي در خصوص عدم تحقـق  

احکام دائمی در اسـتـان   13بند ب ماده 3تبصره 
خراسان رضوي.

هاي شهرك صنعتی شماره رفع موانع زیرساخت-
مشهد و توافقات حاصله به منظور تسریـع در    5

روند اجرا.
چگونگی استفاده از ظرفیت گردش نقدینگی -

هاي اقتصادي نزد شبکه بانکی بـا  و اعتبار بنگاه
هدف فراهم نمودن امکان پرداخت تسهیالت به 

وکارهاي متوسط و خرد.کسب
بـخـش در    مشارکت آقاي دکـتـر یـزدان     -

وهفتمین جلسه کـارگـروه   ششمین و سیوسی
مالیات، گمرك و تامین اجتماعی به مسوولیـت  

و 12هـاي    اتاق بازرگانی مشهد در تـاریـخ  
پرونده در   8که در این جلسات 1400/11/19

پرونده در حـوزه تـامـیـن         2حوزه مالیات، 
اجتماعی و یک پرونده در حوزه گمرك طـرح  

و مورد بررسی قرار گرفت.

انجمن مدیران صنایع دفتر نیشابور
دریافت نامه از واحدهاي تولیـدي کـه در       -

هاي انرژي دچار مشکل شـده    ارتباط با حامل
.1400/11/12اند به شرح زیر تا تاریخ 

هاي قند سپیدمهر، بـازو نـمـکـی،       شرکت-
فرآورده هاي لبنی جلگه، فرآورده هاي لبـنـی   

گـل  نوبر، سیمرغ هرم، فوالد خـراسـان، سـه     
هاي روغنی، سایوا گستر، جهـان  خراسان، دانه

الکتریک، صبا مرغ خراسان.
مکاتبات و پیگیرهاي انجمن تهران در ارتباط -

با مشکل شرکت آذرنهامین فوالد شرق.
هاي آموزش ارتـقـا سـطـح       برگزاري دوره-

مهارتی پرسنل واحدهاي صنعتی نیشابـور در    
1400سال 

مشارکت دبیر انجمن مدیران صنایع نیشابـور  -
-در جلسه بررسی موضوعات مرتبط با حوزه 

هاي صنعت و معدن با حضـور فـرمـانـدار         
شهرستان و معادن عمرانی فرمانداري و مـدیـر   

هاي صنعتی نیشابور.شرکت شهرك
برگزاري جلسه ستاد تسهیل و رفع مـوانـع     -

تولید شهرستان زبرخان در مـحـل سـالـن           
فرمانداري شهرستان زبرخان با حضور فرماندار 
و اعضاي ستـاد و دادسـتـان در تـاریـخ              

واحدهاي صنعتی به شرح زیر:1400/12/21
هاي کشت و صنعت شهر فـیـروزه،     شرکت-

پارس نشاط عطار، پاك پروتئین شرق، بهـیـن   
پاژ پروتئین شرق، سنجش ابزار پویاي آینده و 

لبنیات بینالود.

علی رغم  1400انجمن مدیران صنایع  در سال        
شیوع ویروس کرونا و شرایط حاکم بر جامعه و          
اقتصاد عمده فعالیتها و اقدامات خود را انجام          
داده است. و عمده جلسات و گردهمایی هاي          
انجمن جهت پیگیري مسائل و مشکالت اعضا به        
صورت آنالین (غیر حضوري) برگزار شده است       
و در جلسات سایر نهادها نیز عموما به صورت          

مجازي شرکت نموده است.
در حوزه فعالیتهاي پژوهشی، گزارشها و             
اظهارنظرهاي کارشناسی و همچنین درخواستهاي     
مراجع تصمیم گیري نیز مانند گذشته تهیه و            
پاسخ داده شده است که در ادامه به اهم آنها             
اشاره شده است. در خصوص فعالیتهاي روابط         
عمومی انجمن نیز فعالیتها انجام یافته است که به         

صورت خالصه آمده است.   
هاي کارشناسی منتشر شده گزارش

انتظارات بخش خصوصی از دولت سیزدهم  -
1400پیشنهاداتی در راستاي شعار سال -
بررسی اجمالی جداول کالن و تبصره هاي          -

با تاکید بر بخش تولید     1400قانون بودجه سال    
و صنعت 

بحثی پیرامون قرارداد کار و توصیه هایی به          -
کارآفرینان

مروري بر مشکالت صنعت برق و ارائه برخی         -
راهکارها 

پتانسیل هاي بخش صنعت جهت استفاده از           -
بازار سرمایه براي تحرك بخشی به تولید 

اظهارنظر در خصوص طرح توانمندسازي و         -
پایداري سازمان تامین اجتماعی 

و نکات  1401نگاهی به الیحه  بودجه سال        -
مهم آن

اظهارنظر کارشناسی در خصوص الیحه اصالح      -
44قانون اصل 

بررسی مشکالت افزایش تعرفه گاز صنعتی-
اظهارنظرها و سایر مطالعات  

مروري بر بحث تثبیت قیمتها با نگاهی به طرح          -
الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم

1401اظهار نظر درباره بخشنامه بودجه سال -
اظهار نظر در خصوص طرح تشکیل تشکلهاي       -

صنفی و تخصصی
اظهارنظر کارشناسی در خصوص طرح اصالح      -

سیاست تنظیم بازار با رویکرد توسعه تولید و           
نظارت بر کاالها

اظهار نظر درباره طرح حمایت از کارخانجات       -

هاي گزارش عملکرد اهم فعالیت
1400انجمن مدیران صنایع  در سال 
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اعضاي جدید انجمن مدیران صنایع
پیوستند. تعداد دیگري از مدیران واحدهاي تولیدي و صنعتی کشور به شرح زیر به جمع خانواده انجمن مدیران صنایع

فشاریم.شان را به گرمی میشان را گرامی داشته و دست همکاريمقدم

سال چهل و دوم
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مهندس علی کرمی
عضو هیات مدیره شرکت 

ابتکار سوله سپاهان
(شعبه اصفهان)

مهندس احسان موحدیان عطار
رییس هیات مدیره شرکت 

آسمان ماشین آسیا
(شعبه اصفهان)

خسرو سرخی آزاد
مدیرعامل شرکت 

واالفوم پرشیا 
(شعبه گیالن)

بهزاد بشارتی
مدیرعامل شرکت 

بلوش شمال
(شعبه گیالن)

دکتر امیر عبودي
مدیرعامل شرکت 

بیضاء21تعاونی 
(شعبه فارس)

دکتر اردوان ضیاء بخش دیلمی
مدیرعامل شرکت 

قند اقلید
(شعبه فارس)

مهندس سید مجتبی قدمگاهی
مدیرعامل شرکت
پتروفرآیند تابان

(شعبه خراسان رضوي)

مهندس جواد شریفی نژاد
هیات مدیره شرکت  و رییس مدیرعامل
سیال ارسال  شرقو تاسیساتی ساختمانی 

(شعبه خراسان رضوي)

احسان محسنی لطف آبادي
شرکت  مدیره مدیرعامل و عضو هیات

نوآور مشهدشیمیایی کیمیاگرانصنایع 
(شعبه خراسان رضوي)

مهندس محمدحسن مرادي برون
مدیر تولید شرکت

نخ کش حریر مشهد
(شعبه خراسان رضوي)

زاده آغويمهندس رضا عبداهللا
مدیرعامل شرکت

سرو آرمان تهویه خراسان
(شعبه خراسان رضوي)

ناز تبریزيدکتر پري
مدیرعامل و رییس هیات مدیره 

شرکت شیمیایی فجر پارسیان
(شعبه خراسان رضوي)

هاي گزارش عملکرد اهم فعالیت
انجمن مدیران صنایع  ...

و واحدهاي صنعتی و تولیدي
اظهارنظر در خصوص بسته سیاستهاي تشویقی      -

و رفع موانع تولید 
ها و نهادهامکاتبات با سازمان

ارسال موانع و مشکالت قانون بهبود مستمر         -
محیط کسب و کار به اتاق ایران

اعالم نظر در خصوص معیارهاي انتخاب         -
اتاق ایران-صادرکننده نمونه

اعالم نظر در خصوص قانون رفع موانع تولید         -
بررسی موانع  «با اشاره به پروژه انجام شده          

اجراي قانون رفع موانع تولید... با توجه به آسیب      
»هاي فرآیند تقنینی و استخراج الگوي پایش آن

در خصوص تعریف و فهرست مواد مورد          -
قانون بودجه6اشاره در جزء ث تبصره 

در مورد متن پیشنهادي الیحه ماده واحده          -

اصالح قانون مقررات صادرات و واردات
در مورد قانون پیشنهادي اتاق ایران در پی          -

مطرح شدن طرح اصالح قانون اتاق ایران
در مورد اصالح رویه ها و بخشنامه هاي           -

سازمان تامین اجتماعی
در خصوص تجدید نظر شاخص هاي           -

ارزیابی تشکلها و اصالح آنها در مورد              
تشکلهاي کارکردي

در خصوص موانع تولید و سرمایه گذاري         -
مربوط به وزارت اقتصاد و دارایی

نویس بسته   اظهارنظر در خصوص پیش      -
سیاستهاي تشویقی تولید پیرو نظرخواهی          

معاونت طرح و برنامه وزارت صمت

هافعالیت هاي روابط عمومی و سایر فعالیت
1400برگزاري مجمع عمومی سال -
شماره 8شماره مجله کارآفرین و      5تهیه  -

خبرنامه صنعت و مطبوعات 
به تعداد  1401تهیه و چاپ سررسید سال       -

جلد و نامکوبی براي اعضا 3000
برگزاري کمیته هاي کارشناسی و بررسی         -

مشکالت واحدهاي تولیدي
برگزاري جلسات متعدد در خصوص نحوه        -

دوبی  2020حضور اعضاي انجمن در اکسپو 
»کارآفرینیِ ماندگار«برگزاري کارگاه -
برگزاري سمینار قانون مالیات بر ارزش افزوده -
برگزاري سمینارساز و کار فعالیت بورس کاال -
برگزاري سمینار آشنایی با مسائل و مشکالت        -

اجراي قانون و بخشنامه هاي  تامین اجتماعی
برگزاري تفاهم نامه با شرکت همسفر مدیران و       -

همایش آشنایی با خدمات آن
عضو جدید11اضافه شدن -
شروع بازسازي طبقه سوم ساختمان انجمن-
تفاهم نامه با موسسه پژوهشهاي بازرگانی در        -

جهت توسعه تحقیقات کاربردي، مشاوره علمی       
و اطالع رسانی پژوهشی و آموزشی

همکاري براي چاپ جلد سوم چاپ سوم          -
کتاب نامه اي به فرزندم .
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صنعتو مطبوعات

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

سال چهل ودوم

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: 

خواهی انجمن مدیران صنایع نظر
بینیدر خصوص پیش

وجه التزام قطع برق یا گاز یا
خدمات مخابرات در تنظیم قرارداد

25همانطور که استحضار دارید بر اساس ماده   
نامـه  وکار و آیینقانون بهبود مستمر محیط کسب

آن، در زمان کمبود برق، گـاز یـا خـدمـات         
مخابرات واحدهاي تولیدي صنعتی و کشاورزي 
نباید در اولویت قطع برق یا گاز یـا خـدمـات      

-هاي عرضهمخابرات قرار داشته باشند و شرکت
انـد  کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظـف 

هنگام عقد قرارداد با واحدهاي تولیدي اعـم از    
صنعتی، کشاورزي و خدماتی، وجه التزام قـطـع   
برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در مـتـن         

بینی کنند. هرگاه دولت بـه دلـیـل       قرارداد پیش
کـنـنـده    هاي عرضهکمبودهاي مقطعی به شرکت

برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریـان  
برق یا گاز یا خدمات مخابـراتـی واحـدهـاي       

هاي خصوصی و تعاونی تولیدي متعلق به شرکت
را قطع کنند، موظف اسـت نـحـوه جـبـران          

ها نـاشـی از     هاي وارده به این شرکتخسارت
.تصمیم فوق را نیز تعیین و اعالم کند

دهـدکـه   هاي به عمل آمده نشـان مـی      بررسی
هـاي بـخـش      متاسفانه عدم رعایت حقوق بنگاه

-خصوصی در این خصوص همه ساله خسـارت 
اي به واحـدهـاي     بینی نشدههاي فراوان و پیش

.نمایدتولیدي و صنعتی وارد می
اهشمند است چنانچه در خصـوص اجـراي     خو

ایـد،  تکلیف قانونی فوق دچار خسـارت شـده    
هاي ناشی از قطع مقطعی خدمات مذکور را زیان

در اسرع وقت به صورت مستدل براي انجـمـن   
ارسال نمایید تا مراتب به معاونت کسب و کـار  
اتاق ایران و شوراي رقابت منعکس و پیگیري به 

.عمل آید
-88813047هـاي تـمـاس:         تـلـفـن   

88839641/ فکس: 88304070

ارسال نامه انجمن مدیران صنایع
به جناب آقاي دکتر محسن رضایی 

معاون محترم اقتصادي رئیس جمهور
در خصوص مسائل و مشکالت ناشی 

از افزایش تعرفه گاز واحدهاي 
صنعتی و تولیدي

در بخشی از این نامه امده است:
بخشی از گازبهاءتعرفه1400در قانون بودجه سال 
هـا، صـنـایـع       ها، پتروشیمیصنایع یعنی پاالیشگاه

فوالدي، صنایع فلزي، سیمان و صنعتی به صـورت  
در واقع گاز برخی از .گرددماهانه تعیین و ابالغ می

ها محاسبه و بـه      صنایع معادل سوخت پتروشیمی
کند و به صورت متغـیـر   صورت ماه به ماه تغییر می

المللی و همچنیـن  درآمد و تابعی از قیمت هاي بین
قیمت دالر گردید که در مقایسه با تـعـرفـه گـاز       
صنعتی در سالهاي قبل بسیار افزایش داشته اسـت.    
این امر موجب بروز مشکالتی براي تولیدکننـدگـان   
شده است و صنعتگران نمی توانند نرخ محصـوالت  
خود را مطابق با افزایش هزینه ها افزایش دهنـد و    
اثرات این افزایش قیمت در سال آینده نمود پـیـدا   
خواهد کرد. لذا با توجه به نگرانی هاي کـنـونـی،       
فرمول تعیین قیمت خوراك محصوالت پتروشیمی و 
همچنین تاثیرپذیري قیمت گازبـهـاي واحـدهـاي       

صنعتی کوچک و متوسط نیازمند اصـالح اسـت      
براي مطالعه متن کامل نامه به پایگاه اینترنتی انجمن 

مراجعه نمایید.www.amsiran.comبه آدرس

138الضرب همزمان با    ششمین دوره مراسم اهداي نشان و تندیس کارآفرینی امین         
سالگی فعالیت اتاق بازرگانی تهران با حضور جمعی از مدیران عضو انجمن مدیران                

صنایع در محل تاالر وحدت برگزار شد

ششمین دوره مراسم اهداي نشان و تندیس
الضرب برگزار شدکارآفرینی امین

در این مراسم جمعی از مدیران عضو انجمن          
مدیران صنایع  به شرح زیر موفق به دریافت           

انجمن الضرب شدند که   لوح و نشان امین     
مدیران صنایع این موفقیت را به آنان تبریک        

.گفته و توفیق بیشتري برایشان آرزومند است
گذار گروه  بنیانمظفر عبداهللا ،    جناب آقاي   –1

صنعتی روژین تاك به عنوان پیشکسوت صنعت       
و تولید

گذار لبنیات  بنیانمحمد ظهیر ،    جناب آقاي  –2

می ماس به عنوان پیشکسوت صنعت و تولید

رییس هیات اهللا معماري ، فرججناب آقاي –3
مدیره گروه صنعتی آریا ترانسفو از شعبه انجمن        
مدیران صنایع شهرستان ساوه به عنوان             

کارآفرین برتر صنعت و تولید

گذار ، بنیان یونس ژائله    جناب آقاي    –4
شرکت شیرین عسل به عنوان کارآفرین برتر         

صنعت و تولید

برگزاري جلسه هیات مدیره
انجمن مدیران صنایع

جلسه هیات مدیره انجمن مدیران صنایع ساعت       
در محل انجمن به      1400/12/6مورخ  16

صورت حضوري و برخط تشکیل شد.
در این جلسه موضوع گزارش عملکرد فعالیـت  

ارائه و در مـورد      1400هاي انجمن در سال 
برنامه هاي سال آینده بحث و تبادل نظر شـد.    
همچنین گزارش انجمن در مـورد مشـکـالت      
ناشی از افزایش تعرفه گاز واحدهاي صنعـتـی   

ارائه گردید و مقرر شد اقداماتی صورت گیرد.
حاضران در جلسه: سرکار خـانـم فـاطـمـه           
هریسچیان و آقایان: محمدرضا جابـرانصـاري،    
نصراهللا محمدحسین فالح، فاتح برایی، مـهـدي   

راسخ و علی نقیب.

قابل توجه
اعضاي محترم تهران

در اسرع وقت نسبت به ارسال        لطفاً
رنگی جهت  3*4یک قطعه عکس     

صدور کارت عضویت جدید به انجمن      
اقدام فرمایید.


