دیدار شُردار تُران ي َمراَان با جىاب آقای مُىدس محسه خلیلی
رییس َیات مدیرٌ اوجمه مدیران صىایع
جٌاب آقای هٌْذس پیزٍس حٌاچی ضْزدار تْزاى ٍ تعذادی اس هسٍَالى ضْزداری در تاریخ 22/2/8931
در دفتز جٌاب آقای هٌْذس خلیلی حضَر یافتِ ٍ اس سحوات ایطاى تقذیز تِ عول آٍردًذ .در ایي جلسِ
جٌاب آقای جاتزاًصاری ًایة رییس ّیات هذیزُ اًجوي ،دتیزاى کل اًجوي هذیزاى صٌایع ،کٌفذراسیَى
صٌعت ،اًجوي صٌایع لَاسم خاًگی ٍ تعذادی اس کارضٌاساى حضَر داضتٌذ ٍ در هَرد تعاهل تیي
ضْزداری ٍ تطکل ّا خصَصاً اًجوي هذیزاى صٌایع تاکیذ ٍ قزار ضذ در جْت حل هطکالت ٍ استفادُ اس
پتاًسیلّای هَجَد ّوکارّای تیطتزی تِ عول آیذ.

با َدف تًسعٍ اودیشٍ حمایت از مردان بسرگ
قدرداوی شُردار تُران از آقای مُىدس محسه خلیلی بٍ عىًان یک صىعتگر قدیمی

 پیزٍس حٌاچی ضْزدار تْزاى یکطٌثِ  22اردیثْطت تِ دفتز کار هحسي خلیلی صٌعتگز قذیوی ایزاى ٍرئیس ّیات هذیزُ اًجوي هذیزاى صٌایع رفت ٍ درکٌار هٌْذس خلیلی ٍ گزٍّی اس هذیزاى تطکلّای
کارفزهایی ًطست.
 هحسي خلیلی در ایي دیذار کِ ضْزداراى تزخی اس هٌاطق تْزاى ًیش دکتز حٌاچی را ّوزاّی هی کزدًذفزهَدًذ تجزتِ ام هیگَیذ عشت ٍ احتزام هزدم ًصیة کساًی هیضَد کِ صادقاًِ تزای تْزٍسی ضْزًٍذاى
کار ٍ فعالیت کزدُاًذ .ایي تجزتِ آساى تِ دست ًیاهذُ است ٍ هي تا حضَر در هتي فعالیتّای اجتواعی
ٍ صٌعتی تِ آى رسیذُام.
 هٌْذس خلیلی تا اضارُ تِ ایٌکِ رسٍهِ ضْزدار تْزاى ٍ ساتقِ فعالیتّای ٍی ًطاى هیدّذ ایطاىتَاًایی ادارُ تْزاى تِ هثاتِ یکی اس اتزضْزّای کالى را دارد .ها خزسٌذین کِ یک هتخصص ادارُ تْزاى را

دراختیار گزفتِ است ٍ هي ّویي جا آهادگی اًجوي هذیزاى صٌایع ٍ سایز تطکلّایی کِ درآىّا
هسٍَلیت دارم تزای ّوکاری تزای تْزاى آتادتز را اعالم هیکٌن.
 درایي دیذار پیزٍس حٌاچی ضْزدار تْزاى ًیش در سخٌاًی گفتٌذ  :سزسهیي ایزاى سزسهیٌی جاٍیذاى استٍ ایي رٍسّای سخت را ًیش پطت سز هیگذارد .تجزتِ تاریخی ًطاى هیدّذ ایزاى ّزگش سیز تار سختیّا
ٍ دضَاریّا اس پای درًیاهذُ ٍ درًویآیذ .ایي حزف را اس ستاى ضوار قاتل اعتٌایی اس هذیزاى ٍ هتخصصاى
خارجی کِ در سویٌارّا ٍ ّوایصّای تیيالوللی تا آىّا صحثت کزدُام ضٌیذُام ٍ داٍری درستی است.
ایزاًیاى رٍسّای سخت جٌگ را تا اتحاد ٍ اًسجام ّوِ ًْادّا ٍ هزدم پطت سزگذاضتِاًذ.
 ضْزدار تْزاى گفت ٍظیفِ ضْزداراى است کِ اس هزداى ٍ سًاى سختکَش ٍ اصیل کِ در هسیز تَسعِایزاى فعالیت کزدُاًذ قذرداًی کٌذ .قذرداًی هي اس آقای خلیلی تِ عٌَاى یک صٌعتگز قذیوی تا ّذف
تَسعِ اًذیطِ حوایت اس هزداى تشرگ است.

