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 1395رهبران کارآفرین 

 

 

 انصاری ضارمهندس محمدآقای جناب 

 قتصادیرهبر کارآفرین ا

   اراک 1322متولد 

 گروه تخصصی( 5)در  مدیرعامل شرکت کیسون 

 13۹2 سال در اسالمی شورای مجلس انتخاب به کشور برتر مهندس 

 رئیس هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران 

  بازرگانی ایراننایب رئیس اتاق 

 (مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی ایران )چنددوره تاعضو هی 

 مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران  تاعضو هی 

 رئیس هیات مدیره انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت گاز و پتروشیمی 

 دستاوردها : 

  سال ۸ برای کشور نمونه صادرکننده 

 جهان در المللی بین پیمانکاری ۹۹ مقام  

 فنی ماندگار چهره 

 بار به عنوان صادر کننده نمونه خدمات فنی و مهندسی  6که  تنها شرکت در میان پیمانکاران عمومی کشور
 ت.انتخاب شده اس

  اجرای اولین پروژه بزرگEPC در نفت، و انتقال نفت از دریای خزر به ری تهران 

 به عنوان الگوی جهانی "بتن آرمه یکپارچه درجا" تکمیل و تدوین دانش فنی روش 

 مبتکر طراحی و اجرای پل های مخصوص رودخانه های سیالبی 

 نفر  5000: بیش از تعداد اشتغال زایی 

 ارزشمند بودن از موفق بودن برتر است. سعی کنید با کسب ارزشهای  :توصیه به دانشجویان و جوانان

 انسانی واال در راه موفقیت، با نگرش عمیق تر و سرعت باالتری حرکت کنید.

 

 

 حسن رجبعلی بناآقای جناب 

 قتصادیرهبر کارآفرین ا

  تهران 132۹متولد 

 بنیانگذار گروه صنعتی بنا 

 خیر مدرسه ساز 

 نوآوری قطعات موتورسیکلت در ایراناولین تولیدکننده : دستاوردها 

 مجری پروژه تولید اتومبیل و موتورسیکلت برقی در ایران 

 مجری پروژه احداث  نیروگاه و تولید پنل های خورشیدی برای اولین بار در خاورمیانه 

 نفر 1000غیرمستقیم : تعداد اشتغال زایی 

 عمودهای خیمه موفقیت می دانم. در الگوی اقتصادی و را  : ایمان، صداقت و پشتکار توصیه به دانشجویان و جوانان

  کارآفرینی، اصل سازندگی را فراموش نکنید.
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 مهندس ناصر پاشاپور نیکوآقای جناب 

 قتصادیرهبر کارآفرین ا

  ارومیه 1343متولد 

 شرکت اقماری بر اساس الگوهای بین المللی در حوزه های مدیریت  14) بنیانگذار گروه هلدینگ دی .ان. ای یونیون

 ارتباطات، تحقیقات بازار و خدمات بازاریابی(

 نمایندگی شرکت تبلیغاتی مکن اریکسون 

 دستاوردها : 

o مشتریان اولین شرکت تبلیغاتی در حوزه تبلیغات با رویکرد تحقیقات بازار و مطالعه رقبا و 

o بازار برای برند های برتر ایران و ترکیه اجرای پروژه تحقیقات 

o اجرای اولین الگوی مدیریت ماتریسی شرکت های  اقماری در حوزه  تحقیقات بازار در ایران 

o حامی تبلیغاتی سازمان های خیریه و کمپین های اجتماعی 

 نفر به صورت غیرمستقیم 1000: تعداد اشتغال زایی 

 دانشجویان باید سعی کنند مساله های ذهنی خودشان را از طریق کتاب ها و استادان توصیه به دانشجویان و جوانان :

حل کنند و صرفا به محفوظات اکتفا نکنند. سعی کنند اشتیاقشان را پیدا کنند و عمر خود را صرف چیزی غیر از اشتیاق خود 
 نکنند. 

 

 

 

 

 مهندس احمد پورفالحآقای جناب 

 قتصادی و اجتماعیرهبر کارآفرین ا

 کرج 1324 متولد 

 کارخانجات تحت لیسانس سکو ی ایتالیا( بنیانگذار هلدینگ سکو( 

 مشاورعالی رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا 

 عضو هیات امنای و مشاور هیات مدیره موسسه محک 

 نوع پروفیل و صادرات به کشورهای مالزی، قطر، آذربایجان 55تولید بیش از  :دستاوردها 

  استاندارد ملی درب و پنجره بانی تدوینpvc 

 ... مشارکت در پروژه های ذوب آهن اصفهان، فوالد مبارکه، مس سرچشمه، متروی تهران و 

 سومین شرکت موفق بعد از سکوی ایتالیا و سکوی چین 

  نفر 1000غیرمستقیم : تعداد اشتغال زایی 

 داشتن هدف بزرگ و عرق ملی، انگیزه ها و انرژی های شکست ناپذیری ایجاد می : توصیه به دانشجویان و جوانان

 کند. با اهداف و انگیزه های بلند بر موانع فضای کسب و کار غلبه کنید. 
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 ابراهیم جمیلیآقای جناب 

 و اجتماعی رهبر کارآفرین اقتصادی

  زنجان 1335متولد 

 کیمیای زنجان  -زرین معدن آسیا -توسعه سرب ایرانیان و تولید  -سیمای زنجان) بنیانگذار گروه صنعتی معدنی زرین

 (شرکت هلدینگ مبنای خاورمیانهو  سرب وروی البرز -آیرما -گستران

 معادن استان زتجان صنایع و رئیس هیأت مؤسس اتاق بازرگانی و 

  بنیاد نیکوکاری جمیلیرئیس هیأت امناء 

 روی ایرانکنسانتره سرب و بزرگترین تولید کننده : دستاوردها 

o اولین صادر کننده فلز زاماک در ایران 

o اولین و بزرگترین تولیدکننده کود کشاورزی، پتاس و فسفات در ایران 

 نفر 1000: بیش از تعداد اشتغال زایی 

 ای جدید را سرلوحه ها و تجربه کاره : برای یادگیری بهتر، کار عملی، بازدید از نمایشگاهتوصیه به دانشجویان و جوانان

 خود قرار دهید.

 

 
 

 

 

 

 فاطمه دانشورخانم سرکار 

 جتماعیرهبر کارآفرین ا

   تهران 1353متولد 

  نفر جمعیت تحت پوشش در سراسر کشور( ۹200نفر داوطلب و  15000) بنیانگذار مؤسسه نیکوکاری مهرآفرین 

 تحصیل از بازمانده نوجوانان و کار کودکان ،به ویژه زنان و کودکان بدسرپرست های خانواده تمرکز فعالیت ها بر 

  بیجار و رفسنجان ،شاهرود در سنگ آهن برداری از سه معدن بزرگ بهرهو   آسیا سپهر تاسیس شرکت معدنی  

 بازرگانیو مسئولیت اجتماعی در اتاق  کسب و کار رئیس کمیسیون اخالق 

 ت رئیسه شورای بانوان بازرگان اتاق تهراناعضو هی  

  تهران شهراسالمی  عضو شورای 

 موسس و بنیانگذار مرکز توسعه کارآفرینی رشد 

 از سوی اتحادیه اروپا 2012تقدیر شده در جشنواره مسئولیت اجتماعی ترکیه  :دستاوردها -

 اخذ گواهینامه ی NGO Bench marking از شرکت SGS   

 اهداف و ایده هایتان را یادداشت کنید و همیشه آنها را در ذهن خودتان پرورش دهید. : توصیه به دانشجویان و جوانان

مطمین باشید روزی خداوند و هر آنچه درآفرینش هست به کمک شما می آید به شرطی که به اجرای ایده هایتان همت 
 بگمارید.

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF_%D8%A2%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF_%D8%A2%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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 علی محمد رجالی آقای جناب 

 اقتصادیرهبر کارآفرین 

   اصفهان 1324متولد 

 و گذار مجموعه ظریف مصور ، پتروشیمی رجال ، مجتمع کشتبنیان...   

 محصوالت خانگی، صنعتی ) بی بافت ها، خودرویی، کامپوزیت ها، ژئو تکستایل و ژئو ممبران ( و مواد اولیه  تولید و عرضه
 ( بازیافتی ، الیاف مصنوعی ، برس ولور و پودرهای پلیمری)مستربچ، روغن نساجی، رزین پلی ونیل استات ، پلیمرهای 

  بنیاد خیریه 10۸کارآفرین خیر و عضو 

 بزرگترین تولید کننده موکت نمدی و مواد اولیه آن در خاورمیانه: دستاوردها 

  میالدی 1۹۹۸کسب جایزه بین المللی کیفیت پاریس در سال 

  صادر کننده فعال و نمونه کشوری 

  نفر 2500: زاییتعداد اشتغال 

 چند عامل باعث موفقیت یک جوان می شود: اول احترام به پدر و مادر،  دوم : توصیه به دانشجویان و جوانان

 اینکه بدانند زرق و برق دنیا ماندگار نیست و سوم  سستی و بیحالی نکنند.

 

 

 

 

 

 سیدحمیدرضا رضازاده آقای جناب 

 جتماعیرهبر کارآفرین ا

   مشهد 1342متولد 

 مجری طرح سالمت، آموزش، ورزش، اشتغال و  )ع( رئیس هیات مدیره و مدیرعامل موسسه خیریه گلستان علی(

 ازدواج کودکان بی سرپرست(

 دستاوردها : 

  عضو حامی 1۸000بزرگترین موسسه خیریه در حوزه نگهداری و پرورش کودکان بی سرپرست با جذب بیش از 

  خانوار بی بضاعت با مشارکت رستورانها و هتل های مشهد  450اجرای پروژه غذای گرم برای 

  کودک بی سرپرست از دوران تحصیل تا اشتغال و ازدواج 230حمایت و نگهداری از 

 آموزشی در کشور برای کودکان بی سرپرست -اجرای بزرگترین پروژه ورزشی 

 دریافت ایزو مدیریت از کانادا 

 داشتن صداقت، شفافیت، عشق و پشتکار در کارهای اجتماعی بسیار مهم است.دانشجویان و جوانان توصیه به : 
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 خانم عفت رئیسیسرکار 

 قتصادیرهبر کارآفرین ا

 گچساران 133۸ متولد  

  نحل میهن(بنیانگذار و مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدی و کارخانه ی بسته بندی عسل مدا( 

  نفر عضو( 75000)با  زنبورداران ایران مدیرعامل اتحادیه بنیانگذار و 

 )نماینده اتحادیه زنبورداراران ایران زمین در سازمان جهانی زنبورعسل )آپوموندیا 

 ملی اتحادیه زنبورداران کشوری ی مدیرعامل نمونه 

  ،افغانستان و عراقمدیر پروژه، توانمندسازی زنان تاجیکستان و تسهیل گر حل مشکل اعتیاد زنان لبنان 

 های تک گل مبتکر و مروج، منشایابی عسل :دستاوردها 

 مبتکر و موسس آزمایشگاه عسل کشور 

 دارنده تندیس طالیی کیفیت در تولید پرورش ملکه، گرده ی گل و عسل ارگانیک 

 نفر 200نفر  و غیرمستقیم  100مستقیم  :تعداد اشتغال زایی 

سعی کنید در زندگی و کسب و کارتان حتما یک عشق بزرگ انتخاب کنید. تاسیس اتحادیه  :توصیه به دانشجویان و جوانان

 زنبورداران ایران عشق بزرگ من است و ایران عشقی بزرگتر.

 

 



 

          خیابان کارگر شمالی، خیابان فرشی مقدم دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، طبقه دوم ،: تهراننشانی دبیرخانه دائمی جشنواره

 88224718- 88224723تلفن:

P
ag

e6
 

 

 

 

 یونس ژائلهآقای جناب 

 قتصادیرهبر کارآفرین ا

 تبریز 1341 متولد 

  گروه کارخانجات شیرین عسلبنیانگذار 

 اولین تولید کننده کارخانه ی فر و برخی تجهیزات صنایع غذایی در ایران :دستاوردها 

o های کاکائویی  ی کاکائو، شکالت و فرآورده ی تولید پودر کاکائو، خمیر کاکائو، کره ترین مجموعه اولین و بزرگ
 هزار تن در سال 600با ظرفیت   در خاورمیانه،

o تولید برخی محصوالت غذایی یونیک در جهان 

o  خط تولید 100نوع محصول  غذایی در قالب   750تولید 

 نفر 11۸00: تعداد اشتغال زایی 

 با حضور در استارتاپ های کوچک و دانش بنیان به افق های بزرگ فکر کنید. تمام  :توصیه به دانشجویان و جوانان

 صالح کنید.تالشتان این باشد که در دانشگاه، جهت گیری سیاست های اقتصادی کشور را تحلیل و ا

 

 

 

 

 

 

 غالمعلی سلیمانیآقای جناب 

 رهبر کارآفرین اقتصادی

   آمل 1325متولد 

 (زیر مجموعه 20بیش از ) گذار هلدینگ سولیکوبنیان 

 و ... کارخانجات لبنیات کاله، زمرد و مک بنیانگذار 

  مدال افتخار ملی صادرات به برند کاله کسب 

  های اسالمی  الملل سازمان همکاری اقتصاد از سوی مرکز تجارت بینیکی از افراد تأثیرگذار در حوزه معرفی به عنوان

 نخبه اقتصادی در جهان اسالمو  یمالز در

 نوآوری در تولید فرآورده های غذایی )لبنی و گوشتی( دستاوردها : 

o 7  های لبنی در ایران سال تنها صادرکننده نمونه در فرآورده  

  ام صنایع غذایی در جهان  4۸  جایگاه 

 نفر 15000: تعداد اشتغال زایی 

 در موفقیت کسب و کار ضروری  ایمان، صداقت، شفافیت و پشتکار: داشتن  توصیه به دانشجویان و جوانان

 است.
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 جعفر شکیبآقای جناب 

 رهبر کارآفرین اقتصادی

   یزد 1313متولد 

 مدیرعامل شرکت ایران رادیاتور 

  آلمانصادرات  به کشورهای روسیه و 

 بزرگترین تولید کننده انواع رادیاتورهای آلومینیومی، پکیج و شوفاژهای دیواری و انواع مشعل خانگی و صنعتی : دستاوردها

 در خاورمیانه 

 نفر 1660: تعداد اشتغال زایی 

 از خدا نخواهید پولدار بشوید، از خدا عقل و شجاعت بخواهید.: توصیه به دانشجویان و جوانان 

 
 

 

 محمد شهپریمهندس آقای جناب 

 رهبر کارآفرین اقتصادی

   تهران 1341متولد 

  و ، بنیان صنعت اول و کیمیا موتور درولوال خو ) از جمله:شرکت بزرگ 12) شامل بنیانگذار  گروه صنعتی  اتحاد موتور

)... 

 اولین تولیدکننده موتور دی سی در ایراندستاوردها : 

  ،اروپایی و امریکاییصادرات قطعات خورو به کشورهای آسیایی 

o  قطعه خودرو 100اولین تولید کننده بخاری خودرو در ایران  و نوآوری در تولید بیش از 

o  دارای گواهینامه ها کیفی از سازمانهای معتبر جهانی و  سازمان استاندارد  

 نفر  3000بیش از : تعداد اشتغال زایی 

 دارا باشید هدف در زندگی و  برنامه ریزی  بر اساس آن است.اولین چیزی که  باید : توصیه به دانشجویان و جوانان  

 

 

 خانم صدیقه گرامیسرکار 

 قتصادی رهبر کارآفرین ا

 تهران 1333 متولد 

 20 سال تجربه ی کارآفرینی و نوآوری به عنوان مدیر توسعه محصول چای گلستان 

  و مدیرعامل شرکت پخش کیالبنیانگذار 

  و دینا  زرین پارس و الیت داروشرکتهای مروارید عضو هیات مدیره 

 برند ایرانی و خارجی  12جهت پخش محصوالت  فروشگاه  75000ساماندهی سیستم پخش مویرگی در قالب  :دستاوردها

 شعبه ی سراسر کشور 20در 

 مبدع چای با طعم های مختلف و دم نوش در ایران 

 نفر 1000بیش از : تعداد اشتغال زایی 

هرگز ترس به دل راه ندهید و به ندای دلتان گوش کنید. مسوولیت پذیر باشید و برای قبول  :جوانانتوصیه به دانشجویان و 

  کارهای بزرگ آمادگی کسب کنید.
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 دکتر غالمرضا فارسیان آقای جناب 

 قتصادیرهبر کارآفرین ا

   مشهد 132۸متولد 

 خودروسازی و سناباد سازی سواری )شرکتهای طوس سازی مجموعه شرکت مدیره تاهی رئیس و عامل مدیر 

 توس( خودرو سناباد

 انجام فعالیت های بین المللی، اخد نمایندگی های متعدد از سراسر جهان 

 موسس خیریه محمدصالحی 

 هیات موسس دانشگاه غیرانتفاعی خیام در مشهد 

 جلوگیری از حذف این رشته در انگلستان حامی دانشگاه کمبریج برای ادامه تدریس رشته زبان فارسی و 

 دستاوردها : 

 اولین تولید کننده قطعات جلوبندی در ایران و خاورمیانه 

 اولین تولیدکننده قطعات اکسل عقب و جعبه فرمان پیکان در بخش خصوصی 

  اولین واحد ساخت ماشین افرازCNC  در استان خراسان 

 نفر 1000: تعداد اشتغال زایی 

  برای اینکه در جهان نام ایران را پرآوازه کنیم و در برابر قدرتهای بزرگ سرخم نکنیم  :دانشجویان و جوانانتوصیه به

 نیاز به همت دانشجویان و جوانان ایران زمین داریم. تا می توانید همت و حمیت خود را افزایش دهید.
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 علیرضا ناصرمعدلیآقای جناب 

 رهبر کارآفرین اقتصادی

   شیراز1324متولد 

 سازه های   نیروگاه برق، پل ، سدهای بتنی و خاکی، ، ساخت بندر و اسکله، پاالیشگاه نفت و گاز) بنیانگذار شرکت پرلیت

 مجتمع های مسکونی، بزرگراه ها و تونل ها(  دریایی،

  گیری از دانش و تجارب استفاده از آخرین استانداردها ، بهره گیری از تکنولوژی نوین ، ارائه ابتکارات سازنده و خالق، بهره
 متخصصین و کارشناسان

 ساخت اولین اسکله ی داخلی، اولین  پاالیشگاه نفت و گاز ، ساخت تونل رسالت و توحید در بازه ی زمانی بسیار دستاوردها :

 کم

 نفر 3000: بیش از تعداد اشتغال زایی 

 عمل صالح در  کار و زندگی : داشتن عرق ملی و کمک گرفتن از ایمان وتوصیه به دانشجویان و جوانان 

 موفقیت شما را دوچندان می کند.

 

 مهندس سیدعباس موسوی رهپیماآقای جناب 

 قتصادی و اجتماعیرهبر کارآفرین ا

 فومن 1317 متولد 

  شرکت بین المللی( 3شرکت ملی و  10) بابنیانگذار گروه صنعتی کارخانجات فومن شیمی 

 یصادرکننده نمونه کشور  

 رشته مهندسی شیمی مهندس برجسته ایران در 

  یکاالی مصرفی خانگی، کارگاهی و صنعت 150تامین کننده بیش از 

 قف دانشگاه تهران()و موسس دانشکده فنی فومن پردیس فنی دانشگاه تهران 

 تامین بخشی از هزینه های جاری دانشکده موقوفی از درآمدهای کارخانه چای فومنات 

 سمی(ازهای سمی خودرو به گازهای غیربرای اولین بار در ایران )تولید مبدل گتولیدکننده مبدل کاتالیست  :دستاوردها 

  مطابق با استاندارد بین المللی برای نخستین بار در ایران فومن شیمی و کاسپینتولید و عرضه روغن ترمز 

 نفر 1400: تعداد اشتغال زایی 

 عزیزان من! سختکوشی از باهوشی باالتر است. درستکاری و سخت کوشی را همراه با  :توصیه به دانشجویان و جوانان

 خالقیت و نوآوری سرلوحه زندگی و کسب و کارتان قرار دهید. اگر مرد مبارزه هستید وارد عرصه ی کارآفرینی شوید.
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 خانم مرسده نادریسرکار 

 قتصادیرهبر کارآفرین ا

 تهران 1352 متولد 

   تولید کننده و وارد کننده تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی عامل شرکت هودیانمدیر بنیانگذار و () 

 ت مدیره شرکت سپنتاکاراارئیس هی 

 دایب رئیس هیأت مدیره شرکت آداک ران 

 انجمن زنان مدیر کارآفرین عضو فعال 

 نمایندگی شرکت فنالندی پالن مکا :دستاوردها 

  نمایندگی شرکت آلمانی آمان گیرباخ 

  عنوان نماینده نمونه شرکت پالن مکا در خاورمیانهکسب 

 مروج دستگاه دیجیتالی ساخت پروتز دندان برای اولین بار در ایران 

 نفر 100بیش از  :تعداد اشتغال زایی 

ر حتما در کنار تحصیل به مهارتی مانند زبان، کامپیوتر و ... مسلط شوید. در دنیای کسب و کا :توصیه به دانشجویان و جوانان

 مهارتها، مزیت رقابتی ایجاد می کنند.

 

 هاکوپیانسومبات آقای جناب 

 رهبر کارآفرین اقتصادی

   تبریز 1323متولد 

 (ترین شرکت طراحی و تولید پوشاک در ایران بزرگ) شرکت هاکوپیان گذاربنیان مدیرعامل و 

 گذار تحول در مد و صنعت پوشاک ایران ناولین شرکت صاحب ایزو  و بنیا 

 اولین رئیس هیات مدیره  انجمن طراحان ایران در صنعت پوشاک 

 المللی  بینملی و  جایزه  30دریافت بیش از : دستاوردها 

  ای در سراسر کشور فروشگاه زنجیره 23ایجاد 

 نفر 1000: تعداد اشتغال زایی

 حتما دانشجویان در دوره ی تحصیل، کارورزی و کسب تجربه در یک  واحد توصیه به دانشجویان و جوانان :

 همچنین به روز بودن در عین صداقت و شفافیت.  صنعتی را جدی بگیرند. تلفیق علم و عمل بسیار مهم است.

 

 

 محمدرضا ظهیر امامیآقای جناب 

 قتصادیرهبر کارآفرین ا

   آباده 133۹متولد 

 شهر ایران( 15شرکت اقماری در  15)با  بنیانگدار گروه صنعتی فراسان 

 ( اولین تولیدکننده و صادرکننده محصوالت دانش فنی و خط تولید لوله های فایبرگالسGRP) 

 تولید لوله های کامپوزیتیجایزه پتروشیمی با مهمترین   دارنده ی: دستاوردها 

  کیلومتر در سال( 1۸00تولیدکننده لوله های فایبرگالس در ایران )بزرگترین 

  بزرگترین گروه صنعتی در حوزه زنجیره تامین لوله های فایبرگالس 

 ... صادرات دانش فنی و خط تولید به کشورهای کره جنوبی، ترکیه و 

 نده پاالیشگاه در ایراناولین تولیدکننده پره ها و سکوهای خنک کن 

 نفر2500: تعداد اشتغال زایی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 درستی راه  : موفقیت با رنج و سختی  در درازمدت به دست می آید. مهم این است که بهتوصیه به دانشجویان و جوانان

 خودمان ایمان داشته باشیم و با اعتماد به نفس و تالش و تجربه پیش برویم.

 

 

 

 مهندس سیدرضا مقیمی اصلآقای  جناب

 رهبر کارآفرین اقتصادی

   تبریز 1321متولد 

 و ...( ارخانجات برودتی آریاک -کارخانه تولید چیلر برقی) مهراصلخانجات رکاگروه صنعتی بنیانگذار 

 تحت نظام تضمین کیفیت مطابق با استاندارد تهویه و تبرید در ایران تولید کننده بزرگترین شرکت ISO 9000  

   برقی جهت تطابق طرح دستگاه با استاندارد آزمایشگاه تست چیلرهایبا ARI 590 

 دستاوردها : 

 و تندیس زرین صادر کننده نمونه دریافت لوح             

 تاسیس کارخانه تولید کنسانتره مس درمجاورت معدن 

 نفر 1400: تعداد اشتغال زایی 

 و  درس و تالش و عشق به وطن  این بشر چیزی ندارد که یاد بگیرد: غیراز : توصیه به دانشجویان و جوانان

 مردم

 


