
 

 اًجوي هدیراى صٌایع قابل توجه اعضای هحترم

 

در ثیست ٍ  «ساختسازین، خواهینساختین، هی»ّوبًگًَِ کِ استحضبر داریذ اًتشبر کتبة ٍسیي ٍ هبًذگبر 

چهلویي ًظیز اػضبی هحتزم قزارگزفت. ًظز ثِ ایٌکِ هزاسن هَرد استقجبل کن ،پٌجویي سبلگزد تأسیس اًجوي

ثب تصَیت لذا ؛ ثزگشاری هجوغ ػوَهی سبل آیٌذُ خَاّذثَدثب  هقبرى هدیراى صٌایعسالگرد فعالیت اًجوي 

ّیئت هذیزُ اًجوي ثزآًین تب ثِ ایي هٌبسجت ٍ ثب یبری شوب هفبخز ٍ هشبّیز پیشکسَت ػزصِ تَلیذ ٍ کبرآفزیٌی، 
  کتبة:جلذ سَم 

هبًذگبر ػزصِ تَلیذ ٍ کبرآفزیٌی ایزاى ثِ فزسًذاى ّبیی اس هفبخز ٍ هشبّیز ّب ٍ هصبحجًِبهِ) ای به فرزًدمًاهه

  (سهیيٍ جَاًبى ایزاى
ّب، اهیذ ٍ ثِ آثبر ارسشوٌذ شوب اختصبص یبثذ تب در قبلت ًبهِ ٍ یب اًجبم هصبحجِ، اس تجزثیبت، احسبس، دغذغِ

دیبر ایزاى سهیي سخي کْي سبسثذیل ٍ ًبة تَلیذ ٍ کبرآفزیٌی خَد ثِ فزسًذاًتبى ٍ ًیش جَاًبى آیٌذُّبی ثیاًذیشِ
 ثگَئیذ. 

هؼبصز کشَرهبى در تبریخی ٍ ّبی هبًذگبر ًبهِ ٍ هصبحجِ اس هفبخز ٍ چْزُ 921جلذ اٍل ٍ دٍم ایي هجوَػِ شبهل 
 9911تب  9911ّبی ّبی فزٌّگ ٍ جبهؼِ، سثبى ٍ ادة فبرسی، ٌّز ٍ ػلَم ٍ فٌَى است کِ طی سبلػزصِ

ثِ رسن کتبة ثِ ّوزاُ ایي ًبهِ ای اس ًسخِاست. جْت آشٌبیی ثیشتز جٌبثؼبلی، گزدآٍری شذُ ٍ ثِ چبح رسیذُ
 تقذین خَاّذشذ. ّذیِ 

ثِ شوبرُ  رًذُ ٍ پژٍّشگز ایي هجوَػِ)گزدآٍآغبسشذُ کبر گزدآٍری جلذ سَم کتبة تَسط جٌبة آقبی رضب سهبًی 
سهیي ایزاىتَلیذ ٍ کبرآفزیٌی هفبخز ٍ هشبّیز شوب ی ّبّب ٍ یب هصبحجِثِ ًبهِ اًکِ هٌحصز( 21924912991تلفي 

 اختصبص دارد. 
ای اس جٌبثؼبلی ٍ یب اًجبم هصبحجِ در خصَص هَضَع کتبة، اثزی ارسشوٌذ ثب دریبفت ًبهِداًین هبیِ افتخبر خَد هی

سَم کتبة ثِ سبس ایي سزسهیي گزدآٍری شَد تب در کٌبر ثیَگزافی ٍ ًوًَِ دستخطتبى در جلذ خطبة ثِ جَاًبى آیٌذُ
 چبح ثزسذ. 

ایذ، کبرآفزیٌبى ٍ پیشکسَتبى ثزتز اًجوي ثزگشیذُ شذُاهیذ است ثب ّوذلی ٍ ّوکبری حضزتؼبلی کِ در فْزست 
 تَاًین اثزی هبًذگبر ثز جبی گذارین. ث

 

 


