
IRANTUN2021 Awards 
گسارش تصویری آئین اختتامیه نخستین جشنواره 
تیونینگ، کمپینگ، آپشن، مجموعه خودروهای 

 کالسیک و آفرود، لوازم جانبی و مصرفی





آنچه پیش رو داریذ معرف   
تنها بخش کوچکی از ترش   
هرررررراه ررررررر انه روزه  
جهرررادنفار هفهررره هنرررف  
هررنعو و دانررش اهررو کرره 
تقذیم می نفدد به نرا  پرا    

 ....هفزمینم ایررررفار 
 علیـزضا چیـذری

 رئیـس ستـاد بزگشاری
 (بزسام)ٍ هذیزعاهل بزًاهِ ساساى هیْي 
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پررا از آنکرره برره ورررا پفوردنررار و  
حمایررو دهررو انررذرکارار حقیقرری و  
حقررررووی حرررروزت هرررراه مخ  ررررا  
موتورهررررررواره و اترررررروم ی فانی  

جشتتاره ت و رن اتت    نخستتن   »
کمپ اتتتت   ، شتتتت     مر تتتت    
خرد وهای کالس ک و ،فرود  لرهزم 

 30ترررا  27از «  صتتترف جتتتانو  و 
برا او رام مناهر ی نر د      1400مهفمات 

مخررای یب بفنرر ار نفدیررذ  حامیررار   
معنوه و بفتفیب هاه جشنوارت یری  
مفاهمی مورد تج یل و وذردانی وفار 

 .نفف نذ



 :تقدیر از هیسببى جشٌَارُ

 هجتوع ًوبیشگبّی شْرآفتبة

 هٌْدس غالهی: ًبظر جشٌَارُ هٌْدس عسیسی: هدیر ببزاریببی



 :برگساریستبد تقدیر از هشبٍر عبلی کبرآفریٌی ٍ تَسعِ ببزار 

 آقبی دکتر هحودرضب ًظری



 :تقدیر از هشبٍر عبلی برًبهِ ریسی استراتژیک ستبد برگساری

 آقبی دکتر هحودرضب حقیقی



 پیشرفت ریبست جوَْریّوکبری ّبی تحَل ٍ تقدیر از دفتر 



تقدیر از کبًَى جْبًگردی ٍ اتَهبیلراًی 
 جوَْری اسالهی ایراى



 :تقدیر از حبهی رسبًِ ای جشٌَارُ

 استدیَ پبزل



 :تقدیر از قْرهبى هلّی در رشتِ اتَهبیلراًی

 آقبی عبدالعسیس راشدی



 :تقدیر از هشبٍر رسبًِ ای ٍ گَیٌدُ رادیَیی جشٌَارُ

 سرکبر خبًن لیلی رحوبًی



 :تقدیر از قْرهبى هلّی در رشتِ ٌّرّبی رزهی

 آقبی احودرضب اهبهی



 تقدیر از عَاهل اجرائی

 هسئَل فضبی ببز: آقبی ٍحیدعلیفر قبئن هقبم ستبد: خبًن یًَسی



 برترین های جشنواره



 اکسیزصٌعت پیطگاهاى 

 هطارکت کٌٌذُ بزتز در بخص ّوکاری با ستاد بزگشاری 



 آلفارد
گزاى َّضوٌذ آریا تحلیل 

 (ّاتزا)سیستن 

 غزفِ آراییبخص بزتز در کٌٌذگاى هطارکت 



 (آقای پاصى)تْزاى رٍٍر 

 خالقیت ٍ ًَآٍریهطارکت کٌٌذُ بزتز در بخص 



 (آپکَ)خَدرٍّای سفارضی ایزاى خَدرٍضزکت تَلیذ 

 تَلیذ هلّیهطارکت کٌٌذُ بزتز در بخص 



 ٍ الستیک عاهزیریٌگ  یاتاش

 بخص حوایت هعٌَیبزتز در کٌٌذگاى هطارکت 
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 بخص علن ٍ فٌاٍریبزتز در کٌٌذگاى هطارکت 



 سایر حُضار گرامی



 AVشرکت  تیًَیٌگ فٌبئی



 شرکت حسگرهفید شرکت ًگبر خَدرٍ



 شرکت سلیي شرکت ستبرُ ایراى



 شرکت سبهَئل شبپ شرکت پژٍ اسپرت شبپ



 به امیـد دیـدار در رویـداد آینـده


