
 الضرب به کارآفرینان برتر اعطای تندیس و نشان امین

 5931و پیشکسوتان عرصه تولید و تجارت در سال 

 

مراسم یکصذ ي سی ي سًمیه سالگرد تأسیس اتاق بازرگاوی، صىایع، معادن ي کشايرزی تهران با حضًر آقایان 

(، غالمحسیه صىعت، معذن ي تجارتيزیر )زادٌمحمذرضا وعمت (،معاين ايل رئیس جمهًر)اسحاق جهاوگیری

ي جمعی از فعاالن بخش خصًصی در ريز  شافعی)رئیس اتاق ایران(، مسعًد خًاوساری )رئیس اتاق تهران(

 در تاالر يحذت برگسار شذ. 5331بهمه ماٌ   3 یکشىبٍ

 

 خاًِ بٌیاًگذار ًام بِ ضذُ طزاحی ًطاى الضزب، اهیي  هحوذحسي ًَادگاى اس یکی هْذٍی بِ هژدُ ابتذا در

 .ضذ اعطا خصَصی بخص

الضزب َتاى عزصِ تَلیذ ٍ تجارت کِ هَفق بِ دریافت لَح ٍ ًطاى اهیيسکسپس ًَبت بِ تجلیل اس پط

ٍ  ًفز اس آًاى )آقایاى هحسي خلیلی عزاقی، پیطکسَت صٌعت ٍ بٌیاًگذار ضزکت بَتاى 5ضذًذ، رسیذ کِ 

اسذاهلل عسگزاٍالدی، پیطکسَت در حَسُ صادرات خطکبار ٍ  -اًجوي هذیزاى صٌایع ّیات هذیزُ رئیس

ابزاّین عسگزیاى،  -هذیزعاهل ضزکت تْزاى بافدٌّذُ  ٍ حسي تْزاًی، تَسعِ -سٌجهذیزعاهل ضزکت آب

ذار ٍ هذیزعاهل ضزکت پتَی عالءالذیٌی بٌیاًگ عشیشاهلل -ضزکت بلَر ضیطِ کاٍُبٌیاًگذارٍ هذیزعاهل 

 ( اس هذیزاى ٍ کارآفزیٌاى عضَ اًجوي ّستٌذلیواى، بٌیاًگذار ٍ هذیزضزکت ًیک کاالسعلی حاج سیذ -گلبافت

ی قذیوی با اعطای ای بخص خصَصی ٍ یک چْزُ دٍلتدر اداهِ اس دٍ هحقق ٍ پژٍّطگز، یک هذیز رساًِ

 الضزب تجلیل ضذ.لَح ٍ ًطاى اهیي

الضزب ضذًذ کِ آقای عباس ٍ ًطاى اهیياس سَی ّیات داٍراى ضایستِ دریافت لَح  کارآفزیي ّوچٌیي چْار

ًیش اس  ٍ رئیس اًجوي هذیزاى صٌایع گیالى ضزکت فَهي ضیوی رئیس ّیات هذیزُهَسَی رّپیوا، بٌیاًگذار ٍ 

 باضٌذ.هذیزاى ٍ اعضای اًجوي هی

داٍراى  بِ سِ تي اس کارآفزیٌاى کِ حائش بیطتزیي اهتیاس اس هٌظز هعیارّای تعییي ضذُ ّیات خاتوِ هزاسن،در 

ٍ هذیزعاهل  غالهعلی سلیواًی، بٌیاًگذار :اعطا ضذ، کِ دٍ ًفز اس آًاى )آقایاى الضزبتٌذیس اهیي بَدًذ،

ٍ عضَ ّیات هذیزُ  هزتضی سلطاًی، بٌیاًگذار ٍ رئیس ّیات هذیزُ گزٍُ صٌعتی سر ضزکت سَلیکَ ٍ کالِ ٍ

 .باضٌذهی(اس کارآفزیٌاى عضَ اًجوي هذیزاى صٌایع اًجوي هذیزاى صٌایع

 هختلف ّایکَضی ایي کارآفزیٌاى در عزصِتاًجوي هذیزاى صٌایع ایي هَفقیت را کِ حاصل تالش ٍ سخ

  گَیذ.ی اعضای هحتزم اًجوي تبزیک هیتَلیذ ٍ اقتصاد کطَر است بِ آًاى ٍ ّوِ

 


