
 

 انجمن مدیران صنایع عضو گرامی و ارجمند

 دوره انتخابات اتاقهای سراسر کشور دهمینموضوع: 

 

 با سالم و احترام

اسفندماه، انجمن مدیران صنایع به عنوان یكي از دهم با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات اتاقهای سراسر کشور در 
سال فعاليت خود در اتاق حضور  34مک به توسعه صنعتي کشور در طي ترین تشكل های فراگير صنعتي با هدف ک بزرگ

مؤثر داشته و با انجام کارهای کارشناسي و ارائه مستندات مربوط به اصالح قوانين و مقررات و سازوکارهای بهبود فضای 
بخش خصوصي با  های های سراسر کشور داشته است و بر این باور است که تشكل وکار همكاری تنگاتنگي با اتاق کسب

توانند کمک بسيار  افزایي مي و از طریق هم ، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشورهای بازرگاني مشارکت و حضور در اتاق
های  انتخابات هيات دهممؤثری در توسعه اقتصاد کشور و بهبود جایگاه بخش خصوصي ایفا نمایند. برگزاری دوره 

صت مغتنمي است برای اعضای توانمند و پرشمار انجمن که ضمن داوطلبي برای های سراسر کشور فر نمایندگان اتاق
 شرکت در انتخابات هيات نمایندگان و نيز اعمال رای به عزیزان عضو، این وظيفه بسيار مهم را ایفا نمایند.

مهلت ثبت نام داوطلبان  های سراسر کشوردوره انتخابات اتاق دهمينانجمن نظارت بر انتخابات  آگهي نوبت اولبر اساس 
تعيين گردیده است، لذا انجمن مدیران صنایع از اعضا  1341شنبه چهارم بهمن ماه لغایت یازدهم بهمن سه واجد شرایط از 

 این دوره خود دعوت مي نماید با حضور و مشارکت حداکثری در این انتخابات از اعضای داوطلب شرکت در انتخابات 
 ند. ی را بعمل آورو پشتيباني حداکثر حمایت

در این راستا انجمن جهت مشارکت هر چه بيشتر و کمک به اعضا برای موفقيت در این انتخابات برنامه ریزی نموده است 
 .که با انجام اقدامات الزم پشتيباني حداکثری از اعضاء داوطلب خود بنماید

و معادن هستيد و واجد شرایط مندرج در اطالعيه  مند به حضور در اتاق بازرگاني و صنایع لذا چنانچه جنابعالي عالقه
و پشتيباني از شما صورت تا اقدامات الزم جهت حمایت  نام کتباًًًً به انجمن اعالم فرمایيد باشيد مراتب را پس از ثبت مي

 پذیرد.

ماره های ـا شعالقمندان به حضور در این انتخابات به عنوان داوطلب و کسب اطالعات بيشتر با روابط عمومي انجمن ب
 تماس و هماهنگي نموده تا اقدامات الزم انجام گردد. 34-44414438
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