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هاي انتخابات اتاق

اسفند 20سراسر کشور  در تاریخ 
شودماه برگزار می

همین صفحه

انجمن اخالق کسب و «همکاري با 
»کار و مسوولیت اجتماعی

2صفحه 

»بزرگ ایرانکارآفرینان«رویداد
4صفحه 

-با نزدیک شدن به زمان برگزاري انتخابات اتاق    
اسفندماه، 20هاي سراسر کشور در      

انجمن مدیران صنایع به عنوان یکی       
هاي فراگیر   ترین تشکل  از بزرگ  

صنعتی با هدف کمک به توسعه          
سال فعالیت  43صنعتی کشور در طی     

خود در اتاق حضور مؤثر داشته و با         
انجام کارهاي کارشناسی و ارائه         
مستندات مربوط به اصالح قوانین و       
مقررات و سازوکارهاي بهبود فضاي      

وکار همکاري تنگاتنگی با       کسب
هاي سراسر کشور داشته است و      اتاق

هاي بخش خصوصی   بر این باور است که تشکل     
هاي بازرگانی و از    با مشارکت و حضور در اتاق     

توانند کمک بسیار مؤثري در     افزایی می طریق هم 
توسعه اقتصاد کشور و بهبود جایگاه بخش           
خصوصی ایفا نمایند. برگزاري دوره دهم            
انتخابات فرصت مغتنمی است براي اعضاي          

هاي انتخابات اتاق
اسفند ماه 20سراسر کشور  در تاریخ 

شودبرگزار می

توانمند و پرشمار انجمن که ضمن داوطلبی          
براي شرکت در انتخابات هیات نمایندگان و نیز        
اعمال راي به عزیزان عضو، این وظیفه بسیار          
مهم را ایفا نمایند. انجمن مدیران صنایع از            

نماید با حضور و       اعضا خود دعوت می      
مشارکت حداکثري در این انتخابات از اعضاي       
داوطلب حمایت و پشتیبانی حداکثري را           

عمل آورند. در این راستا انجمن جهت            به
مشارکت هر چه بیشتر و کمک به اعضا براي           

ریزي نموده  موفقیت در این انتخابات برنامه       
است که با انجام اقدامات الزم پشتیبانی از            
اعضاء داوطلب خود بنماید که اطالعات بیشتر        

هاي انجمن قابل دسترسی است.متعاقبا از طریق رسانه

برابر اطالعیه اخیر انجمن نظارت بر انتـخـابـات    
دهندگانـی  هاي بازرگانی سراسر کشور، رأياتاق

که کارت عضویت حقیقی دارند، قبل از انتخابات بایـد  
در مورد آن دسته از نام کنند.  در سامانه اتاق ایران ثبت

اشخاص حقیقی که عالوه بر کارت عضـویـت،     
کارت بازرگانی معتبر تا روز انتخابـات دارنـد،     
احراز صالحیت به صورت سیستمـی صـورت     

نام در سامانه نیست.گیرد و نیازي به ثبتمی
اشخاص حقوقی نیز به شرط دارا بودن دو سـال  
سابقه عضویت و معتبر بودن کارت عضویت در   

نامی مجاز بـه  گونه ثبتگیري بدون هیچروز رأي
رأي دادن هستند.

دهندگان در سامانه نام رأيبراین اساس زمان ثبت
10دهی تـا    انتخابات براي احراز صالحیت رأي

اسفند ماه تمدید  شده است.
دهندگان حقیقی عالوه بر شرط عضـویـت     رأي

معتبر و دارا بودن حداقل دو سال سابقه عضویت 
پیوسته یا ناپیوسته، براي احراز شرایط اهـلـیـت    
تجاري و فعال اقتصادي بودن بایـد مـدارك و       

ارائه «مستندات مربوط به حداقل یکی از شرایط 
اظهارنامه مالیاتی براي حداقل مدت یکسـال در    

ارائه لیست پرداخت حق »«طول دوره عضویت

هاي سراسر کشوردهندگان در انتخابات اتاقشرایط راي
بیمه شاغالن تامین اجتماعی حداقل یک سـال    

گواهی انتخاب بـه    «، »در طول دوره عضویت
به عالوه »عنوان صادرکننده یا تولیدکننده نمونه

داشتن حداقل دو سال سـابـقـه مـدیـریـت         «
(مدیرعاملی یا عضویت در هـیـات مـدیـره)        

هاي اقتصادي که حداقل داراي یکی از   شرکت
را قبـل از بـرگـزاري        »شروط فوق هستند

انتخابات به تایید انجمن برسانند.
اشخاص حقیقی فرصت دارند که با تـکـمـیـل     

ها و بـارگـذاري مـدارك در سـایـت              فرم
election.iccima.ir  براي رأي دادن در ایـن

نام کنند.دور از انتخابات ثبت
اسفند مـاه آغـاز       12شروع تبلیغات از جمعه 

اسفندماه ادامه خواهـد  18شود و تا پنجشنبه می
اسفـنـدمـاه    19داشت و تبلیغات در روز جمعه 

و  انتخابات در تاریخ شنـبـه   ممنوع خواهد بود 
اسفندماه برگزار می شود.20

اشخاص حقیقی در صورتی که عالوه بر کارت 
عضویت اتاق بازرگانی داراي کارت بازرگانـی  

باشند به صورت 1401/12/20معتبر تا تا تاریخ 
سیستمی احراز هویت خواهند شد و نیـاز بـه     

نام در این سامانه را ندارند.ثبت

آماده سازي و توزیع 
براي اعضاي 1402سررسیدهاي سال 

انجمن مدیران صنایع
انجمن مدیران صنایع بر اساس روال هر ساله و   
با توجه به تجارب موفق سال هاي گذشتـه بـه     
منظور معرفی هرچه بهتر شرکت هاي عضو و نیز 

اي مناسب اقـدام  تهیه یک هدیه نوروزي با هزینه
به تهیه سررسید نامه می نماید. در این سررسیـد   

گردد ، و که با کیفیت باال و طراحی ویژه تهیه می
براي شرکت هاي عضو  با سفارش سررسیـد و    
درج آگهی،  آرم و لوگوي شرکت شان را بـر      
روي جلد سررسید حک نموده و برایشان ارسـال  
می شود. اقدامات مربوط به سـرررسـیـد سـال        

آغاز گردید و در طول 1401نیز از مهرماه 1402
ماه فعالیت براي تهیه و توزیع سررسیـدنـامـه    5

جلد سررسید انجمن در هفته ابتدایی 3000نهایتا 
بهمن ماه آماده و به همراه نامکوبی براي اعضـاي  
محترم ارسال شد. عالوه بر این نزدیک به تعـداد   

جلد سررسید به همراه ضرب کلیشه بـراي  2000
اعضاي انجمن آماده گردید.
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برگزاري جلسه هیات مدیره اخبار شعب
انجمن مدیران صنایع

برگزاري جلسه هیات رییسه انجمن مـدیـران   -
صنایع شعبه قم با حضور آقاي وزیري مدیرکـل  
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مشاغل 

نظر شد کـه در    آور بحث و تبادلسخت و زیان
این جلسه نسبت به تعامل هـرچـه بـیـشـتـر         
کارفرمایان به قوانین کار تاکید شد و از دیـگـر   

هاي این جلسه همچنین بررسی موضـوع  تصمیم
بندي مشاغل بود.طبقه

نفر از اعضاي انجـمـن   40بازدید -
مدیران صنایع شعبه اصفـهـان روز     

از 1401/10/20شنبه مورخ   سه
شرکت سپاهان مپنا انجـام شـد و       
ضمناً آقاي دکتر سپهرنیا توضیحـات  
الزم از فعالیت شرکت را به حاضران 

نظر بـیـن اعضـا و          ارائه و تبادل
مدیریت عامل با پرسش و پـاسـخ     

انجام و با اهدا لوح پایان یافت.

انجمن مدیران صنایع شعبه اصفهان

انجمن مدیران صنایع شعبه قم

***

انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي
برگزاري بیست و ششمین جلسه از جلـسـات   -

گروه کاري تامین مالی، بانکی و تسهیالت ذیـل  
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بـا حضـور     
نمایندگان بانک هاي مـخـتـلـف در تـاریـخ           

. در این جلسه که سایر نمایندگان  1401/10/13
دستگاه هاي اجرایی به صورت آنالین مشارکت 

مصوبه صادر گردید.18 پرونده بررسی و 10 داشتند 
آشنایی با قوانین و « برگزاري سمینار آموزشی -

هـا در بـازار       الزامات عرضه و پذیرش شرکت
با همکاري کارگزاي صبا تامـیـن بـا      »سرمایه

نفر از مدیران و کارشناسان واحدهاي 33حضور 
صنعتی، تولیدي و خـدمـاتـی در تـاریـخ              

1401/9/23.

پـایـانـه    « برگزاري کارگـاه آمـوزشـی        -
نفر 35با حضور »فروشگاهی و سامانه مؤدیان

از مدیران و کارشناسان مالی واحدهاي صنعتی 
.1401/9/27عضو در تاریخ 

برگزاري جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع -
تولید به منظور بررسی پرونده شرکت تعاونـی  
صنایع کانی اسفند شرق با بانک هاي سپـه و    

.1401/9/23صادرات در تاریخ 
تخصصی مشـتـرك بـا      –نشست آموزشی -

حضور قضات دیوان عدالت اداري پیـرامـون   
آراء صادره در هیات هاي تشخیص «موضوع 
.1401/9/24در تاریخ »مطالبات

مشارکت آقاي مهندس حمیدي در نـود و    -
نهمین جلسه شوراي گفت و گـوي بـخـش      
خصوصی استان به ریاست استاندار خـراسـان   
در زمینه موضوعات مختـلـف در تـاریـخ         

1401/10/1.
هماهنگی و برگزاري جلسات کارگروه هـاي    
کارشناسی انجمن به شرح زیـر: کـارگـروه         
روابط کار و تامین اجتماعی ، کارگروه مالی و 
مالیاتی، کارگروه آموزش و کارگـروه امـور     

الملل و توسعه صادراتبین
مهندسی مجـدد  «برگزاري کارگاه آموزشی -

فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان با رویـکـرد      
camifica on  (بازي محوري)«    با حضـور

نفر از کارشناسان واحدهاي صنعـتـی در     13
.1401/10/22و 15تاریخ 

فـروش  «برگزاري سمیـنـار آمـوزشـی         -
نفر از کـارشـنـاسـان     24با حضور »مویرگی

حوزه بازرگانی و فروش واحدهاي صنعتی در 
. 1401/10/28و 25تاریخ 

روز 14در ساعـت    جلسه هیات مدیره انجمن 
به ریاست آقاي مهـنـدس   1401/ 11/ 10دوشنبه 

خلیلی و حضور آقایان جابرانصاري، سلـیـمـی،    
برائی، نقیب و راسخ در محل انجمن تشکیل شد. 

هاي -ها و برنامهدر این جلسه گزارش فعالیت
انجمن ارائه و از جمله برنامه انـجـمـن بـراي       
مشارکت در برگزاري دهمین دوره انتـخـابـات    

هاي سـراسـر کشـور و        هیات نمایندگان اتاق
حمایت از اعضاي داوطلب مطرح و مقرر شـد    
برنامه تنظیمی انجمن اجرایی و دنبال شـود. در     
ادامه جلسه گزارشی از روند بررسی و تصویـب  

در مجـلـس شـوراي      1402الیحه بودجه سال 
روز «اسالمی ارائه گردد و سپس مشـکـالت       

از جمله کمبود گاز و برق و اقـدامـات   »صنعت
شعب خراسان رضوي، گیالن و آذربایجان شرقی 
در این راستا مطرح شد و مقرر شد در مورد بیمه 

هاي الزم از سـوي      و مالیات و گمرك پیگیري
انجمن انجام شود. در خاتمه خالصـه گـزارش      

هاي دولت و شروع داووس و مولد سازي دارایی
هاي کارشناسی به استحضار رسید. مجدد فعالیت

در اجراي مصوبه هیات مدیره مـبـنـی بـر       
همکاري با انجمن اخالق کسب و کـار و      

اي در تـاریـخ        جلسـه مسوولیت اجتماعی
با حضور سرکار خانم دکـتـر   1401/11/25

امینی دبیرکل انجمن اخالق کسب و کار و   
مسوولیت اجتماعی و دبیر کـل انـجـمـن       

ربـط در    مدیران صنایع و کارشناسـان ذي   
نـامـه   انجمن تشکیل و مقرر شد تـفـاهـم     

همکاري تهیه و امضا شود و در زمـیـنـه        
آموزش، جذب اعضا و سمینارهاي مشتـرك  

همکاري به عمل آید. 

انجمن اخالق کسب و «همکاري با 
»کار و مسوولیت اجتماعی
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صنعت

اعضاي جدید انجمن مدیران صنایع
تعداد دیگري از مدیران واحدهاي تولیدي و صنعتی کشور به شرح زیر به جـمـع خـانـواده       

شان را به گرمـی  شان را گرامی داشته و دست همکاريپیوستند. مقدمانجمن مدیران صنایع
فشاریم.می

سال چهل و سوم
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فهیمه شاکري
مدیرعامل شرکت

پردیس عصاره ترشیز
(شعبه خراسان رضوي)

مهندس علی دوستکان
مدیرعامل و رییس هیات مدیره 

صنایع شیشه آذرمینا جامشرکت
(شعبه خراسان رضوي)

اله طیرانیان سمائیاحسان
نایب رییس هیات مدیره شرکت 

صنعت اتحادصنایع فلزي آروین
(شعبه خراسان رضوي)

اله خاندانیمهندس حبیب
معاون فنی شرکت 

سازي تبریز ماشین
(شعبه آذربایجان شرقی)

اي در خصوص ایجاد برگزاري جلسه
پلتفرم براي انجمن

به باور انجمن با توجه به تحوالت عرصه کسـب 
و کار و تکنولوژي  شیوه ارتباط با اعضا نیز بـه    
تناسب این تحوالت باید تغییر کند. در این راستا  
انجمن در نظر دارد با ایجاد بسـتـر جـدیـدي         

پاسخگوي اعضاي خود باشد.  
در این جلسه طرح پیشنهادي جناب آقاي مهندس 

فرجی از شرکت بوتان ارائه گردید.
(حداقل محصول قابل عرضه) را به   mpvایشان 

وکار  مـعـرفـی        عنوان جدیدترین مدل کسب
نمودند. به این صورت که ابتدا ماکتی از طـرح     

شود و سپس با تـوجـه بـه        مورد نظر اجرا می
گیرد و بـا      بازخورد آن اصالحات صورت می

توجه به اطالعات جمع آوري شده مدل تکمیـل  
شود.می

در این جلسه مقرر شد:
  ابتدا سایت انجمن  مورد بررسی تیم فنی قـرار

گیرد تا در صورت امکان بتوان در بستر سایت 
موجود مدل را پیش برد. 

     بیان اشکاالت سایت و اصالحات مورد نـیـاز
توسط تیم فنی

ها تا از بندي آنبررسی نیازهاي اعضا و اولویت
طریق سایت این نیازها رفع گردد.

 ايگونـه بخش معرفی اعضا در سایت انجمن به
وجوي محـصـوالت و     باشد که امکان جست

پذیـر  امکانخدمات اعضا براي طرفین به راحتی 
باشد و هر نوع معرفی محصول جدید تـوسـط   
یک عضو در قالب پیام به دیگري معرفی شود.

    هـاي  امکان اخذ نظرات اعضا در قالب پـیـام
تـریـن   انجمن به راحتهايکوتاه در مورد سوال

هـا بـه     شکل ممکن شود و در انجمن پاسـخ 
بـنـدي   بندي شده در انجمن طبقهصورت دسته

دهـنـده بـه      شده ارائه شود و آنالین به پـیـام  
صورت فیزیکی تحویل دهد.

مرتضی شفاف
مدیرعامل و عضو هیات مدیره  
شرکت شادي آوران ارمغان سپهر

(شعبه فارس)

سعید بلوچی
مدیرعامل شرکت خوراك دام و 

طیور طوس نیشابور
(دفتر نیشابور)

سعید حسنی
مدیرعامل شرکت 

آسا فلوت
(شعبه آذربایجان شرقی)

خالید قادري قزقپان
مدیرعامل شرکت 

کاوه سودا
(شعبه آذربایجان شرقی)

پیشنهاد تهیه هدیه نوروزي
نحوه تهیه کتاب نفیس و ارزشمند 

»ي به فرزندمانامه«

انجمن مدیران صنایع به مناسبت بزرگداشت         
چهلمین سال تأسیس خود با هدف قدردانی از         
مدیران و صاحبان صنایع که در شرایط دشوار          

رغم همه مسائل و مشکالت،     بعد از انقالب علی   
پایمردي کردند و توانستند به عنوان مدیري           
موفق در حفظ و اعتالي صنعت واحد خود و           

اقتصاد کشور اثرگذار باشند با همکاري موسسه       
هاي سرزمین نوروز اقدام به     فرهنگی هنري نامه  

اي به  نامه«تهیه و نشر کتاب نفیس و ارزشمند         
نمود که بیوگرافی برخی از کارآفرینان      »فرزندم

نیز در آن آمده است.
نظر به اینکه از زمان نشر این کتاب تاکنون            

هاي بسیاري مورد تقاضاي مفاخر و           نسخه
ها، مراکز  مشاهیر تولید و کارآفرینان، سازمان     

علمی، دانشگاهی و صنعتی بوده است و در           
حال حاضر تعداد محدودي از کتاب موجود          

پذیر است و چاپ مجدد آن هم به دالیلی امکان        
نماید در جهت     نیست، انجمن پیشنهاد می      

ماندگاري نام صنعتگران و آثار کارآفرینان،          
تعدادي از کتاب ارزشمند فوق را دریافت و به          
عنوان هدیه نوروزي به اعضاي هیات مدیره          

ها و دوستان و      هاي مرتبط، کتابخانه   شرکت
هاي مربوط تقدیم فرمایید.  ارگان

در صورت تمایل با روابط عمومی انجمن            
، هماهنگی نمایید.88813047 و 88813048 هاي تلفن

برگزاري پنجمین جلسه
دوره آموزشی آشنایی با  قانون کار

پنجمین جلسه دوره آموزشی آشنایی با قانون کار 
بهمن ماه در محل سـالـن     24در تاریخ دوشنبه 

اجتماعات انجمن مدیران صنایع برگزار شد.
در این جلسه به موضوع کارآموز و قرارداد            

هاي کارگري و کارفرمایی     کارآموزي و تشکل   
پرداخته شد. ششمین و آخرین جلسه با موضوع         

جمعی و مراجع حل    هاي دسته مذاکرات و پیمان  
اسفند ماه برگزار خواهد     15اختالف در تاریخ     

شد.
هاي عضو انجمن که در این دوره             شرکت

متالورژي پودر  نمودند عبارتند از :       مشارکت  
اختر، گاز نیک ایران، پارسیان حریر البرز، پارس    

بیمه تعاون، تجهیزات توربو کمپرسور نفت،          
پالس، کانیار گچ نوین، آساد صنعت و بلور         کی

نوري تازه .
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سال چهل وسوم

خبرنامه صنعت و مطبوعات
نشریه داخلی انجمن مدیران صنایع

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

، 264میرعماد، شماره 
طبقات سوم و چهارم

88825385و 88304070هاي: تلفن
88839641فاکس: 

www.amsiran.com

رویداد پنجم کارآفرینان بزرگ با موضوع            
هاي بزرگ در    گذاري شرکت استراتژي سرمایه 

گذاري و توسعه سرمایه    هاي نوآور  -شرکت
وکارهاي سنتی با اکوسیستم        مشترك کسب  

استارتاپی با حضور دکتر رضا باقري کارآفرین و        
هاي (کوفاندر) استارتاپ   »بنیانگذارهم«

.آپ و همراه مکانیک برگزار شداسمارت
انجمن رضا باقري در این همایش که به همت         

و با حضور رضا زمانی، مشاور        مدیران صنایع 
وکارها با اکوسیستم استارتاپی و     همکاري کسب 

کارآفرینان حوزه استارتاپ برگزار شد، گفت: در       
کردم که پس از    دوران دانشجویی به این فکر می     

التحصیلی در جایی استخدام شوم و کار کنم        فارغ
هاي شغلی در همین حوزه فکر        لذا به فرصت  

کردم اما جرقه کارآفرینی زمانی در         می
اي حضور  ذهن من زده شد که در جلسه       

التحصیالن توانسته  یافتم که یکی از فارغ     
هاي بود شرکت بزرگی بزند و اولین جرقه      

موفقیت از آنجا آغاز شد که در جلسه           
هاي باالتر شرکت   التحصیلی ورودي فارغ

کردم و از نزدیک پاي صحبت یکی از               
دانشجویان موفق در عرصه کارآفرینی که           
صاحب یک شرکت بزرگ شده بود، نشسته و          
داستان موفقیت او را سرمشق خود قرار دادم و          
از همان زمان، احساس کردم دریچه دیگري هم        

توان وجود دارد که ممکن است باز شود و می         
.از این مسیر کسب و کار خود را ایجاد کرد

این کارآفرین که دکتراي برق دارد، با اشاره به          

اینکه، نهایتاً میان مهندس بودن و کارآفرین بودن،        
دومی را انتخاب کردم، چون عالقه بیشتري به آن         

ترین دلیل موفقیت یا شکست      داشتم، گفت: مهم  
وکار، همان کارآفرین است، نه حتی ایده         کسب

تاسیس آن. با توجه به شرایط کشور و تجاربم در      
ام ها بوده هاي زیادي که درگیر آن    زمینه استارتاپ 

ام، این کارآفرین است که     و از نزدیک لمس کرده    
وکار با  تواند باعث شود که یک کسب         می

.موفقیت مواجه شود یا با شکست
سازي از جنس    به گفته این کارآفرین، سرمایه      

است ولی  …سازي و فکر، دانش، نوآوري، شبکه   
گذاري از جنس مواد اولیه، منابع انسانی،        سرمایه

هاي است، و ادامه داد: در شرکت     …فضا، پول و  
تر است و در     سازي سنگین نوآور، کفه سرمایه  

.گذاريهاي بزرگ کفه سرمایهشرکت
سازي و  وي بر ضرورت ایجاد تعادل میان سرمایه      

گذاري تاکید کرد و گفت: یکی از            سرمایه
هاي نوآور و   مشکالت در مسیر همکاري شرکت    

هاي بزرگ این است که حس مالکیت در        شرکت
وکار زیاد است و این احساس مانع       فضاي کسب 
خواه است  شود چون ذهن ما تمامیت    شراکت می 

و میل به عدم همکاري داریم در حالی که اقتصاد       
کند که به منفعت زنجیره      توسعه یافته حکم می    

.ارزش اولویت داده شود
هاي باقري سپس به موارد متعدد شراکت شرکت       

هاي نوآور در ایران اشاره کرد و       بزرگ با شرکت  
هاي بزرگ تصور     ادامه داد: سابقاً شرکت       

کند و اصالت را    کردند که پول، سود خلق می     می
سازي دادند اما حاال سرمایه   گذاري می به سرمایه 

وزن پیدا کرده و این موضوع به عنوان ارزش            
.تواند سود را افزایش دهدپذیرفته شده که نوآوري می

وي تاکید کرد: شرایط ما سخت است و تنها کار          
کند در این شرایط    تر می کردن، شرایط را سخت   

تر هایمان را نزدیک   ما باید دنیاهایمان و داشته      
کنیم و بدانیم که حجم ظرفیت و فرصت در             

.کشور ما نامتناهی است
براي مطالعه متن کامل این رویداد به سایت            

قسمت اخبار  www.amsiran.comانجمن  
انجمن مراجعه نمایید.

با مشارکت اتاق ایران برگزار شد:
»رویداد پنجم  کارآفرینان بزرگ ایران 

سالن اجتماعات انجمن جهت برگزاري       
نفر و  80همایش و سمینار با ظرفیت جمعا       

امکانات کامل شامل تریبون، سیستم          
و پذیرایی داراي    صوتی، ویدئو پرژکتور   

نفره و یک نیم سالن     22یک میز مدیریتی    
واقع در خیابان   -براي آنتراك و پذیرایی      

روي خیابان میرعماد بر    بهشهید مطهري (رو  
خیابان اصلی چند قدمی مترو مفتح) با           
بهترین قیمت و شرایط مناسب. از شنبه تا         

روز تمامو  چهارشنبه به صورت نیمروز       
(بازدید حضوري شنبه تا چهارشنبه از          

).عصر میسر می باشد3صبح تا 9ساعت 
براي اطالعات بیشتر و رزرو لطفاً با تلفن          

هاي و یا شماره    09120702036همراه   
.تماس بگیرید88813047و88304070

سالن اجتماعات انجمن مدیران صنایع بازسازي شده و آماده برگزاري 
ها  استجلسات و همایش


