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قابل توجه اعضاي محترم 

انجمن مدیران صنایع 
کدQRاستفاده از

4صفحه 

معرفی واحدهاي برگزیده  عضو 
در مراسم «روز صنعت و معدن»انجمن مدیران صنایع

4صفحه 

سمینار بررسی 
مسائل و مشکالت کارفرمایان با  

سازمان تامین اجتماعی 
4صفحه 

معرفی کتاب  :
گفت و گوهاي توسعه؛ 

روایت مقصود فراستخواه
از مساله توسعه در ایران

پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با           
مشارکت موسسه پویش فکري توسعه طرح           
روایت نگاري توسعه ایران که مشتمل بر سلسله         
نشست هایی تحت عنوان گفت و گوهاي توسعه         
است را به اجرا گذاشته است. هدف از این              

وگوها، استخراج زوایاي پنهان مساله توسعه       گفت
در ایران است. به گمان بانیان این حرکت، فقدان          
یک گفتمان فراگیر توسعه، یکی از عوامل اصلی         

ناکامی توسعه ایران بوده است.
روایت مقصود فراستخواه از مساله توسعه در           

وگوهاي ایران دومین مجلد نتایج حاصل از گفت       
توسعه است. جلد اول روایت محمود سریع القلم        

به چاپ  1400از مساله توسعه در ایران در سال         
رسیده است.

اي یا   مقصود فراستخواه اندیشمندي چندرشته      
هاي اي است. او دانش خود را در حوزه         رشتهمیان

مختلف همچون علوم اجتماعی، روانشناسی،         
ادبیات، علوم دینی تاریخ و علوم تربیتی بسط داده  
است. آنچه براي او درباره توسعه معنادار است          

شوق توسعه در میان ایرانیان با وجود همه            «
است و علت عدم موفقیت توسعه در       »  هادشواري

داند و این را دلیل     ایران را دولتی شدن توسعه می     
شکل نگرفتن نوگرایی و نوشدگی در ایران            

داند. وي معتقد است توسعه، آهسته و پیوسته        می

یابد و یک فرآیند تدریجی است که        تکامل می 
نیازمند همکاري جمعی مردم است. او با تاکید        

اي، همسایگی و مدنی، همچنین     بر جوامع محله  
اي فعال،  هاي غیردولتی، صنفی و حرفه    سازمان

جامعه »سطح میانیِ «معتقد است توسعه از      
کند.  او در    آغاز شده و دوام و قوام پیدا می       

-عین حال توسعه اقتصادي را بر دموکراسی       
خواهی مقدم و امر اقتصادي را بر امر سیاسی         

داند به این معنی که بخشی از مسیر        مقدم می 
توان بدون دموکراسی رفت اما     توسعه را می  

حرکت به سوي دموکراسی را بدون سطحی        
داند. از نگاه او:       از توسعه ناممکن می      

دموکراسی بدون رشد، بازي با حاصل          «
هاي خالی  جمع صفر، و دعوا بر سر کیسه        

.»است
حل توسعه  از نگاه مقصود فراستخواه راه       

و کنشگر مرزي   ایران را در مفهومی به نام         
ها در شرایط بحرانی کنونی      نقش کلیدي آن  

وجو کرد. این کنشگران مرزي (و      باید جست 
ها به کنشگران مدنی)        تبدیل شدن آن    

وگو و تعامل با دولت و       توانند راه گفت  می
سیستم را باز کنند و بر نقش کنشگران مرزي         

سازي تحوالت مثبت تاکید        براي زمینه  
کند. این کنشگران در مرز میان حکومت و         می

جامعه فعالند به طوري که هم موقعیتی در            
حکومت دارند و هم منزلتی در جامعه. این           
کنشگران در صورتی تاثیر جدي خواهند           

اي به  هاي خود را در شبکه     داشت که فعالیت  
هم پیوسته سامان دهند تا بتوانند اتفاق توسعه         

را رقم بزنند:
باید بازگردیم به منطق یادگیري از طریق          «

عمل اجتماعی، باهم آموختن از طریق با هم          
کار کردن، بازگشت به نهادهاي سطح میانی و         

هاي جماعتی، به منطق صنف      خرد، به تمرین  
ها، هاي کوچک، همسایگی  ها، سازمان ها، حرفه 

ها و حتی حلقه هاي     ها، دوستی ها، انجمن محله
ها، NGOعلمی و فرهنگی و اجتماعی،            

هاي نهادهاي مدنی. بازگشت به منطق بازي        
»هاي مولد و خالق...   دسته جمعی و همکاري   

معنایی که فراستخواه براي توسعه در نظر دارد        
توسعه یعنی همبستگی بیشتر،     «این است:    

همکاري بیشتر اجتماعی و پاسخگویی بیشتر       
دولت، مشارکت اجتماعی، جامعه فعال، نه         

»دولت فعال 
هاي مقصود   براي آشنایی بیشتر با اندیشه        

کنیم به خواندن   فراستخواه، شما را دعوت می     
این کتاب ارزشمند.

به اطالع صادرکنندگان محترم متقاضی شرکت در       
1401رویداد انتخاب صادرکننده نمونه ملی سال       

می رساند، سازمان توسعه تجارت امسال نیز به          
هاي گذشته و در راستاي تحقق اهداف       رسم سال 

هاي قابل تقدیر   صادراتی و ارج نهادن به تالش      
فعاالن در عرصه صادرات کاال و خدمات             

هاي مقرر و   غیرنفتی و براساس معیارها و شاخص     
در صدد شناسایی    TPO.irمندرج در سامانه   

الگوهاي موفق در بخش صادرات و معرفی آنان         
به عنوان صادرکننده ممتاز و نمونه ملی در سال          

در بیست و ششمین سالروز ملی صادرات       1401
فرصت 1401مرداد  5مندان تا تاریخ    است. عالقه 

نام در   دارند ضمن تکمیل  فرم ثبت              
، نسبت به تکمیل اسناد و           TPO.irسامانه

مدارك مرتبط اقدام نمایند. 
الذکر غیرقابل  شایان ذکر است که تاریخ فوق       

نام، تمدید بوده و پس از پایان مهلت ثبت             
بالفاصله مرحله تحویل اسناد و مدارك به             

.شوددبیرخانه صادرکنندگان نمونه ملی آغاز می

فراخوان ثبت نام صادرکنندگان 
1401نمونه ملی سال 
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اخبار شعب

کنفرانس و نمایشگاه ایران اسکوکواکس در یـک  
اکوزیست اقتصادي بین المللـی بـراي تـامـیـن    
مواد اولیه، انتقال تکنولوژي و تولیـدات دانـش     
بنیان، ارزآوري و جذب سرمایـه گـذار خارجی 

کشـور از    26و مشتري خارجی، با حضــور    
اعضاي سازمان هاي اقـتـصـادي شانگهـاي و    
اکو و همسایگان ج.ا.ا به میزبانی ایران در تهـران    
برگزار می شود. در این راستا نشستی در زمیـنـه    

تیـر  12گذاري روز یکشنبه مورخ بانک و سرمایه
با حضور مسووالن دبیرخانـه  10-12ماه ساعت 

اجرایی نمایشگاه اسکوکواکس و تـعـدادي از       
اعضاي انجمن در سالن اجتماعات انجمن برگزار 
شد. هدف از برگزاري این نشـسـت تشــریــح    
چگونگی استفاده از ایـن فــرصـــت بــراي       

شرکت هاي عضو انجمن بود.

نشست مسووالن دبیرخانه برگزاري 
نمایشگاه ایران اسکوکواکس

انجمن مدیران صنایع شعبه فارس
فعالیت هاي درون سازمانی:

برگزاري کمیته امور مالیاتی با دستور جـلـسـه    -
اظهارنامه مالیاتی و ارزش افزوده نوشیدنی ها

برگزاري کمیته روابط کار با موضوع احـیـاي   -
شوراي سازش

برگزاري کارگاه آموزشی ایمنی در واحدهـاي  -
تولیدي

برگزاري نشست تخصصی فعاالن اقـتـصـادي    -
استان با سازمان محیط زیست

برگزاري نشست مدیران مالی بـا مـوضـوع        -
حسابداري صنعتی

برگزاري کمیسیون صنعت و رونق تولید اتـاق    -
توسط انجمن مدیران صنایع فارس با مـوضـوع     

سامانه جامع تجارت و قطعی هاي مکرر برق

انجمن مدیران صنایع خراسان رضوي
صنعت، محیـط زیسـت،     « برگزاري همایش -

به مناسبت هفته محـیـط   » معضالت و راهکارها
زیست در محل شرکت صنایع پودر شیر مشهـد  

1401/3/19در تاریخ 
هماهنگی و برگزاي جلسه توجیهی آموزشـی  -

نامه ارزیـابـی   در خصوص نحوه تکمیل پرسش
برند و تدوین مستندات مورد نیاز در تـاریـخ       

1401/3/19
برگزاري دومین جلسه سیـاسـتـگـذاري در       -

هاي اجرایی دهـمـیـن      خصوص تدوین برنامه
1401/3/21همایش ساالنه برندینگ در تاریخ 

برگزاري ششمین جلسه گروه کاري تـامـیـن    -
مالی، بانکی و تسهیالت ذیل کارگروه تسهیل و 

هـاي  رفع موانع تولید با حضور نمایندگان بانک
تجارت، توسعه صادرات، رفاه، سپه ، صادرات، 

. در ایـن       1401/3/24ملت و ملی در تاریخ 
هاي اجـرایـی    جلسه که سایرنمایندگان دستگاه

10ربط به صورت آنالین مشارکت داشتند   ذي
مصوبه صادر گردید.20پرونده بررسی و 

برگزاري پنجمین جلسه بازنگري سند آمایـش  -
-سرزمین استان در حوزه صنعت، دریافت نقطه

نظرات صاحبان صنعت در حوزه صنایع معدنـی  
که در این جلسـه  1401/3/22و فلزي در تاریخ 

ها و تـهـدیـدات    نقاط ضعف و قوت و فرصت
هـا و    صنایع معدنی و فلزي با توجه به پتانسیل

توان محیطی و جغرافیایی استان مورد بحث و   
نظر قرار گرفت.تبادل

مشارکت در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانـع  -
تولید به ریاست معاونت همـاهـنـگـی امـور        
اقتصادي استانداري خراسان رضوي و بررسـی  

هـاي ذیـل در تـاریـخ           درخواست شرکـت 
1401/3/11.

مجموعه کارخانجات مشهد، پمپ و فـرمـان   -
توس و ایمن روانساز صنـعـت بـا شـوراي         

ها  هماهنگی بانک
تجارت گستران باقري با سازمان دامپزشـکـی   -

استان
نژاد سـرخـس بـا        پاالیشگاه شهید هاشمی-

قرارگاه توسعه و پشتیبانی شوراي هماهـنـگـی    
هاي نظارتیدستگاه

سیمان سبزوار و آریا پارس دامسر با سازمان -
امور مالیاتی استان

تات صنعت آسیا با سازمان صمت و گمـرك  -
استان

اطلس بام شرق با سازمان جهاد کشـاورزي،  -
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان، شرکـت  

گاز و توزیع نیروي برق
بنیان ثنا مبدل توس با بانک ملی ایراندانش-
واحدهاي تولیدي رمز ارز استان با شرك گاز -

و توزیع برق استان
مشارکت در نهمین جلسه دبیرخانه شـوراي    -

وگوي دولت و بخش خصوصی استان در گفت
1401/3/16تاریخ 

نظـر بـا     دیدار با آقاي دکتر چشمی و تبادل-
هاي آتی انجمـن در    ایشان در خصوص برنامه

1401/3/17تاریخ 
حضور و مشارکت آقاي مهندس حـمـیـدي    -

عشري  و رییس هیات رییسه و آقایان دکتر اثنی
هـاي  بخش در اولین جلسه مجمع تشکـل یزدان

اقتصادي به منظور شرح و تبیین مسائل مـورد    
هاي الزم در محل پیگیري و نیز انجام هماهنگی

1401/3/19اتاق بازرگانی در تاریخ 
مشارکت آقاي دکتر یزدان بخش در هشتمین -

و نهمین جلسه گروه کاري مالیات، گمـرك و    
تامین اجتماعی به مسوولیت اتاق بـازرگـانـی      

در ایـن    1401/3/24و   17مشهد در تاریخ 
پرونده در   7پرونده در حوزه مالیات، 4جلسه 

حوزه گمرك طرح و مورد بررسی قرار گرفت.
هـاي  هماهنگی و برگزاري جلسات کارگـروه -

کارشناسی انجمن به شرح زیر: کارگروه آب و  
محیط زیست، کارگروه آموزش ، کـارگـروه       

روابط کار و تامین اجتماعی

انجمـن، بـرگـزاري      1401بر اساس برنامه سال 
جلساتی با برخی از مدیران روابط عمومی عضـو  

بینی شده است تا در   انجمن مدیران صنایع پیش
ي هاي مشـتـرك   خصوص نحوه تعامل و همکار

نظر صورت گیرد.تبادل
1401تـیـرمـاه      26در این راستا روز یکشنبه 

اي با حضور آقاي مهندس هاشمی مـدیـر     جلسه
روابط عمومی گروه صنعتی صفا و جناب آقـاي    
ستوده دبیرکل و کارشناسان روابـط عـمـومـی       

انجمن برگزار و موضوعات زیر مطرح شد:
ارائه پیشنهادات و راهکارهایی جهت استفاده از -

امکانات طرفین
انجمنهاي چگونگی شرکت در  سمینارها و همایش-
نحوه  معرفی شرکت ها.-
نحوه استفاده از امکانات نمـایشـگـاه ایـران       -

اسکوکواکس و حضور اعضاي انجمن در ایـن    
نشست.

نحوه بیان مشکالت و پیگیري مسائل اعضا.-

تبادل نظر با مدیران
روابط عمومی  عضو انجمن 
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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 و دوم
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مهندس محمدباقر محمد المع
مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت

رایانه و خدمات مهندسی ریزکاران تبریز
(شعبه آذربایجان شرقی)

انجمن مدیران صنایع
کند:برگزار می

انجمن مدیران صنایع در نظر دارد دوره آموزشی         
برگزار 1401قانون کار را در نیمه دوم سال            

جلسه با محوریت    6نماید. این سمینار در        
ریزي شده است:  برنامهموضوعات زیر 

کلیات قانون کار و تعاریف و قرارداد کار-1
خاتمه قرارداد کار و حق السعی و مزد-2

بهروز ضیاءالعلمایی
مدیرعامل 

شرکت کشت افزا
(شعبه گیالن)

بهرنگ پورضیایی منش
مدیرعامل شرکت

صنایع غذایی بهروز نیک
(انجمن مدیران صنایع)

مهندس علی ضیاء مصباحی
رییس هیات مدیره 

شرکت آرتا کیان پالست
(انجمن مدیران صنایع)

مهندس اسمعیل شجاع
مدیرعامل شرکت

آفتاب پیشرفت صنعت
(انجمن مدیران صنایع)

مهندس سعید بخشعلی
مدیرعامل شرکت

پویا گستر خراسان
(شعبه خراسان رضوي)

مهندس سعید مصدقی
مدیرعامل شرکت 

کیمیا تجهیزکاران ترنم شرق
(شعبه خراسان رضوي)

دکتر عباسعلی فرج زاده
مدیرعامل و عضو هیات مدیره 

سجاد دارو شرقشرکت  
(شعبه خراسان رضوي)

دکتر محمد طغرایی
مدیرعامل شرکت

صنایع سیم و کابل مشهد
(شعبه خراسان رضوي)

محمدجواد پارسا
مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت

بهتا آبادیس پارسا
(شعبه فارس)

مهندس فواد قبادي نژاد
مدیر امور اداري و منابع انسانی  
شرکت گروه نوین آبان فناور

(شعبه فارس)

مهندس حسین غالمزاده
مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت  
مهندسی پیشتاز صنعت پارس خرم

(شعبه فارس)

منتشر شد191گزارش 
بررسی آخرین مشکالت بخش صنعت 

با نگاهی
هاي کالن اقتصاد ایرانبه شاخص

در بخشی از این گزارش آمده است:
با علم به این که کاهش درآمدهاي نفتی، منجر به          

گذاري و تشکیل سرمایه ثابت در       کاهش سرمایه 
هاي موجود  شود، اما مدیریت سرمایه    کشور می 

هایی از اهمیت زیادي    در جامعه در چنین دوره     
برخوردار است. تالطم و افزایش زیاد در نرخ          
ارز، قیمت طال و سودهاي زیاد در بازار بورس،          

هاي مولد به    هاي جامعه را از فعالیت       سرمایه
دهد و  هاي سوداگرانه سوق می     سمت فعالیت 

هاي گذاري در بخش  بدیهی است کاهش سرمایه   
هاي واقعی  مولد منجر به کاهش تولید در بخش       

با توجه به نکاتی که در          .گردداقتصاد می 
قسمتهاي قبل بیان شد، براي حل مسائل و             

-مشکالت در بخش صنعت و با رویکرد کوتاه         
مدت و در قالب یک برنامه یک ساله، الزم است          
یک سلسله اقداماتی انجام شود تا از طریق آن با          
انجام یک دسته از اقدامات هدفمند و مفید بتوان         

هاي خالی تولید را در برخی از رشته           ظرفیت
هاي صنعتی و معدنی فعال کرد. براي این        فعالیت

منظور نیاز است در برخی صنایع با ماهیت             
انحصار طبیعی که داراي زنجیره ارزش هستند،        
وزارت صمت و برخی معاونت هاي آن نظیر           
معاونت معدنی و دفاتر صنایع فلزي و غیرفلزي         
و معدنی با برقراري تعامل و ارتباطات مناسب با         

هاي بخش خصوصی از جمله اتاق ایران و تشکل       
-مرتبط این فضا را اصالح کنند. البته براي برون        

رفت از این وضعیت، در حال حاضر برخی از           
هایی را از   ها و دستورالعمل  این دفاتر بخشنامه  

ابتداي سال صادر کردند که در مورد اجرا و            
گیرد.نظارت بر آن هیچ اقدام جدي صورت نمی

یکی دیگر از اقداماتی که الزم است توسط            
دولت و مجلس انجام شود این است که شوراي          
رقابت و مرکز ملی رقابت به جایگاه واقعی خود         
برگردد و این اختیار را داشته باشد که آراء و             
نظراتی را که در مورد برخی دعاوي مطرح            

کند قابلیت اجرایی داشته باشد و ابزارهاي          می
مربوط به اجراي آن را هم در اختیار این شورا            
قرار دهند. در حال حاضر این شورا احکام و            

ها صادر کرده   آرایی را براي برخی رشته فعالیت     
رغم گذشت مدت زمان زیاد توسط      است که به  

شود.   هاي خصولتی اجرا نمیبنگاه
جهت دسترسی به متن کامل به سایت انجمن           

مراجعه نمایید.

مدت کار، تعطیالت و مرخصی و موارد مرتبط-3 
شرایط زنان، نوجوانان و بازرسی کار-4
هاي کارآموز و قرارداد کارآموزي و تشکل        -5

کارگري و کارفرمایی
هاي دسته جمعی و مراجع       مذاکرات و پیمان   -6

اختالفحل
مندان به شرکت در این سمینار با روابط عمومی             عالقه

و 88304070 هاي   انجمن مدیران صنایع با شماره         
تماس حاصل فرمایند.88813047 
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صنعتو مطبوعات

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

سال چهل ودوم

قابل توجه
اعضاي محترم تهران

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

کارت عضویت جدید به انجمن اقدام        
فرمایید.

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: 

به عنوان واحد دریافت کنندگان تندیس
نمونه صنعتی و معدنی:
از شرکت شخمیرانبهروز برادران عالف 

از شرکت چرم مشهدبابک مصري 
از شرکت پینکامیر رستگار قربان زاده 

از شرکت داروسازي ثامنمجید طبسی 
از شرکت پارس خزرحسن همتی 

الکترونیکاز شرکت سام  سیدعلیرضا موسوي مجد 
از شرکت مفصل سازان حسن عبدي مینق 

راوین
دریافت کنندگان تندیس به عنوان واحد نمونه 

پیشکسوت صنعتی و معدنی و تشکلی:
از شرکت فرش مشهدرضا حمیدي 

از شرکت صنعتی ابراهیم عسگریان دماوندي 
شیشه کاوه

از شرکت کولر هوایی آبانرضا خیري 
دریافت کنندگان تندیس به عنوان واحد نمونه 

دانش بنیان :
از شرکت صنایع صبح رعنا زمانی 

پارالر
سمینار بررسی مسائل و مشکالت 

کارفرمایان با  سازمان تامین اجتماعی 
هاي بهار در اجراي برنامه سمینارها و گردهمائی

بررسی مسائل «، انجمن سمینار 1401و تابستان 
و مشکالت کارفرمایان با سـازمـان تـامـیـن          

را »1401هاي آن در سـال     اجتماعی و برنامه
مـحـمـدي،    ریزي نموده و از جناب آقاي برنامه

هاي انـفـرادي     نویسی و حسابمدیرکل نام
دعوت شـده اسـت       سازمان تامین اجتماعی 

هاي سازمان تامین اجتماعی را تشریـح  برنامهتا
هـاي  هاي مدیران پاسخ و راهنمـایـی  و به سوال

5تاریخ   الزم را ارائه فرمایند. این سمینار در    
در سالن اجتماعات انجمن بـرگـزار   مرداد ماه 

می شود.
عالقه مندان جهت حضور در این سمینار مـی    
توانند با شماره هاي روابط عمومی انـجـمـن      

تماس گرفته و یا بـا    88813047و 88304070
مراجعه به سایت انجمن به آدرس:  

www.amsiran. Com      نامه سمـیـنـار را ،
نام و ارسـال از        دریافت و با تکمیل فرم ثبت

در این سمینـار  88839641طریق نمابر شماره 
حضور یابند.

برخی از اعضاي انجمن در بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن که در سالن اجالس سران و بـا      
حضور رییس جمهور ، فاطمی امین وزیر صنعت و معدن و احسان خاندوزي وزیر امور اقتصـاد و    
دارایی برگزار شد به عنوان واحدهاي برتر شناخته شدند و تندیس روز ملی صنعت و مـعـدن را       

دریافت کردند.

در مراسم «روز صنعت و معدن»معرفی واحدهاي برگزیده  عضو انجمن مدیران صنایع
قابل توجه اعضاي محترم 

انجمن مدیران صنایع 
کدQRاستفاده از

هاي عضویت جـهـت     در طراحی جدید کارت
کد سایت انجـمـن   QRسهولت اعضاي محترم، 

مدیران صنایع در پشت کارت درج شده اسـت  
توانند با اسکن این کد با گـوشـی     که اعضا می

همراه به صفحه اول سایت انجمن متصل شده و 
به راحتی و بدون وارد کردن آدرس سایـت از    
اطالعات و مطالب بارگذاري شده شامل: نشریه  

هاي کارشناسی، اظهارنظرهـا  کارآفرین، گزارش
و ... در سایت انجمن را مشاهده نمایند.

براي اسکن این کد کافی است دوربین گوشـی  
QRرا فعال کرده و براي چند ثانیه آن را مقابل 

کد بگیرید که صرف نگهداشتن دوربین مقابـل  
آن کافی است. سپس پیام نمایش داده شـد بـر      
روي صفحه موبایل را لمس کنید تا به سـایـت   

انجمن متصل شوید.

همانگونه که مستحضرید انجمن مدیران صنایع به       
مناسبت بزرگداشت چهلمین سال تأسیس خود با       
هدف قدردانی از مدیران و صاحبان صنایع چاپ        

اي به  نامه«اول و دوم جلد سوم کتاب نفیس           
را تهیه و منتشر کرده است. انجمن          »فرزندم

نماید در جهت ماندگاري نام          پیشنهاد می  
صنعتگران و آثار کارآفرینان، تعدادي از این           

هاي کتاب ارزشمند را دریافت و به مناسبت          
هاي مختلف به اعضاي هیات مدیره شرکت          

هاي مربوط  ها و دوستان و ارگان    مرتبط، کتابخانه 
هدیه فرمایید. خواهشمند است در صورت تمایل       

-88813047هاي  با  روابط عمومی انجمن تلفن      
تماس بگیرید.88813047

قابل توجه اعضاي گرانقدر 
انجمن مدیران صنایع


