
هایی از مفاخر و مشاهیر ماندگار ها و مصاحبه)نامهای به فرزندم کتاب نامه طرح گردآوری

 زمین( دیار ایرانتولید و کارآفرینی ایران به فرزندان و جوانان کهن

 جلد سًم

 مدیران صىایع عضً اوجمه مدیر گراوقدر ي کارآفریه ارزشمىد
آغاس گزدیذُ کِ تاکٌَى جلذ اٍل ٍ دٍم آى بِ  1931گزدآٍری ٍ پژٍّش ایي هجوَعِ کتاب اس سال 

 است:شزح سیز بِ چاپ سَم ٍ دٍم رسیذُ

صفحِ اس هفاخز ٍ هشاّیز هاًذگار  401ًاهِ، سزٍدُ، ٍصیتٌاهِ ٍ هصاحبِ در  11شاهل  ؛جلد ايل

ّای: فزٌّگ ٍ جاهعِ، سباى ٍ ادب فارسی، ٌّز، ٍ علَم ٍ فٌَى هی باشذ کِ تاریخی ٍ هعاصز در عزصِ
 رًٍوایی شذ. 1931گزدآٍری گزدیذ ٍ در خزدادهاُ  1931تا  1931طی سالْای 

صفحِ اس هفاخز ٍ هشاّیز هاًذگار هعاصز کشَرهاى در  496ًاهِ ٍ هصاحبِ در  16؛ شاهل جلد ديم

ٍ 1931ب فارسی، ٌّز، ٍ علَم ٍ فٌَى هی باشذ کِ طی سالْای ّای: فزٌّگ ٍ جاهعِ، سباى ٍ ادعزصِ
 رًٍوایی شذ. 1931گزدآٍری گزدیذ ٍ در خزدادهاُ  1931

ًظیز عبارتٌذ اس: کویسیَى هلی یًَسکَ در ایزاى، اًجوي حاهیاى هعٌَی جلذ اٍل ٍ دٍم ایي هجوَعِ کن
عارف بشرگ اسالهی، بٌیاد سعذی ٍ الوآثار ٍ هفاخز فزٌّگی کشَر، هؤسسِ فزٌّگی اکَ، هزکش دائزُ

 شبکِ چْار سیوا. 
اکٌَى بِ اهیذ خذا ٍ در تذاٍم ایي راُ سیبا ٍ جاٍداًِ؛ با حوایت ارسشوٌذ ٍ هعٌَی اًجوي هذیزاى صٌایع 

ٍ بِ پاس بشرگذاشت چْلویي سال فعالیت آى، گزدآٍری جلذ سَم ایي هجوَعِ کتاب را آغاس  ایزاى
سهیي اختصاص دیار ایزاىآثار شوا هفاخز ٍ هشاّیز تَلیذ ٍ کارآفزیٌی کْيًوَدُ ٍ آى را هٌحصزاً بِ 

ارسشوٌذ جٌابعالی خطاب بِ فزسًذاى ٍ جَاًاى  داًین ًاهِ یا هصاحبِاین. لذا هایِ افتخار خَد هیدادُ
 ساس کشَرهاى در ایي کتاب درج ٍ چاپ گزدد. آیٌذُ

-ّای بیاًذیشِهاالهال اس عشق، اهیذ، دغذغِ ٍ تأکیذ بز  یچٌیي آثار خلقاس جٌابعالی بزای  پیشاپیش

سپاسگشارین ٍ اطویٌاى ّای ایزاًی بِ جَاًاى، فزسًذاى ٍ خاًَادُخطاب  بذیل ٍ ًاب تَلیذ ٍ کارآفزیٌی
را بِ دًبال ّای فزدای جَاًاى، توذى ٍ کل بشزیت ، جْشهاىّای ّز چٌذ کَچک اهزٍسقذم دارین

 خَاّذداشت.
تَاًٌذ با شوارُ تلفي ارسال ًشذُ است هیتاکٌَى آثارشاى بزای چاپ در جلذ سَم کتاب  کِ عشیشاًی

سزسهیي »ّای ٌّزی ًاهِ –هذیز عاهل هَسسِ فزٌّگی  رضا زمانیجٌاب آقای  7130 312 7130
 تواس حاصل فزهایٌذ تا اقذاهات بعذی صَرت گیزد. /ُ« ًَرٍس

 


