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محسن  نام:     

جالل پور *        نام خانوادگی:   
1342 تاریخ تولد:   

کارشناسی بازرگانی  میزان تحصیالت:   
سوابق کاری:   

تلفن:  034-32452189 اطالعات تماس:   
نمابر:  034-32453665     

Jalalpour_m@yahoo.com

نظارت  اتاق کرمان، مسوول  رئیس  دوره هفتم،  ایران  اتاق  رئیس  نایب 
راهبردی بر امور کمیسیون صادرات و امور بانکی اتاق ایران، عضو هیات 
مدیره بنیاد نیکوکاری ابرار وابسته به اتاق ایران، عضو شورای مشاوران 
کمیسیون  رییس  نایب  ایران،  اتاق  پژوهشی  شورای  عضو  ایران،  اتاق 
انضباطی اتاق ایران، رییس کمیته راهبردی امور تشکل های اتاق ایران 

هیأت رئیسه اتاق ایران

2- پدرام سلطاني )نایب رئیس اول(

1- محسن جالل پور )رئیس(

4- محمدرضا انصاری )نایب رئیس سوم(

3- مسعود خوانساری )نایب رئیس دوم(

5- غالمحسین شافعی )نایب رئیس چهارم(

6- حسین پیرمؤذن )خزانه دار(

7- کیوان کاشفی )منشی(



پدرام  نام:     
سلطاني *       نام خانوادگی:   

1348 تاریخ تولد:   
دکترای حرفه ای پزشکی از دانشگاه تهران - MBA از دانشگاه منچستر میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  26208341 اطالعات تماس:   
نمابر:  26208331     

pedram@soltani.info

رئیس هیأت مدیره گروه شرکتهای پرسال، نایب رئیس اتاق بازرگانی، 
هیأت  عضو  هشتم(،  و  هفتم  )دوره  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
ایران  بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و  اتاقهای  نمایندگان 
مدیره صندوق  هیأت  عضو  و  مدیرعامل  هشتم(،  و  هفتم  )ادوار ششم، 
ایران، دبیرکل و عضو هیأت مدیره  نفتی  توسعه صادرات فراورده های 

اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

مسعود  نام:     
خوانساري *        نام خانوادگی:   

1333 تاریخ تولد:   
کارشناس ارشد برنامه ریزی و سیستم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-22018420-2 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-22018435     

masoudkhansari@gmail.com

شرکت  مدیره  هیأت  رئیس  صدرا،  تجارت  آکام  شرکت  مدیرعامل 
آتی  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل  و  مؤسس  نوین،  اقتصاد  لیزینگ 
سامان، عضو هیأت مدیره شرکت های سیمان خاش، فارس، خوزستان و 
کارون، معاون وزارت راه و رئیس سازمان حمل ونقل و راهداری در دولت 
سازندگی،  دولت  در  اجتماعی  تامین  سازمان  ریاست  مشاور  اصالحات، 

معاون وزارت کشاورزی از سال 1359 لغایت 1368
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غالمحسین  نام:     
شافعي *       نام خانوادگی:   

1330 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  36514509 - 051 اطالعات تماس:   
نمابر:  36671065 - 051     

info@shafeeiran.ir

رئیس اتاق ایران دوره هفتم، نایب رئیس اتاق ایران دوره پنجم و ششم،
رئیس اتاق خراسان رضوی از سال 1383 تاکنون و نایب رئیس اتاق 
ایران در دوره هشتم، معاون امور استان در اتاق ایران، نایب رئیس هیأت 
مؤسس  شفیع،  صادراتی  شرکت  مدیرعامل  نیکوکاران،  جامعه  مدیره 
ملی، 17  نمونه  دوره صادرکننده  یاوری خراسان، سه  نیکوکاران  جامعه 

دوره صادرکننده نمونه استانی



md@kayson-ir.com

محمدرضا  نام:     
انصاري *        نام خانوادگی:   

1322 تاریخ تولد:   
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد عمران از دانشگاه تهران  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-24801000 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-22135043     

سخنران بخش خصوصی ایران در کنفرانس های برلین، لندن، لوزان و 
پاریس / ارائه دهنده بیش از 100 مقاله علمی و مهندسی در ایران و خارج از 
کشور / مقام هفتم جهان در انبوه سازی مسکن در سال 2013 / صادرکننده 
نمونه کشور برای 8 سال / صادر کننده ممتاز کشور برای 2 سال / مقام 99 
سال 2014 پیمانکاری بین المللی در جهان / حضور و فعالیت در 12 کشور 

جهان و اخذ جوایز متعدد در کشورهای مختلف

حسین  نام:     
پیرمؤذن * نام خانوادگی:   

 1345 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 33746003 - 045 اطالعات تماس:   
نمابر: 045-7742002     

Shirdastghah@yahoo.com

مدیره  هیأت  رئیس  شیردستگاه،  صنعتی  تولیدی  کارخانه  مدیرعامل 
شرکت آرتا خورشید زرین، رئیس هیأت مدیره شرکت نورد گستر اردبیل، 
رئیس خانه صنعت و معدن استان اردبیل، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و 
معادن اردبیل، رئیس کانون کارآفرینان استان اردبیل، عضو هیأت مدیره  
اتاق مشترک ایران و گرجستان، رئیس میز مشترک ایران و آذربایجان، 

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

کیوان  نام:     
کاشفي *        نام خانوادگی:   

1341 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  083-37225326 اطالعات تماس:   
نمابر:  083-37280884     

Keivan.kashefi@hotmail.com

مدیرعامل صنایع چاپ و بسته بندی کاشفی
رئیس اتاق بازرگاني کرمانشاه در دو دوره

رئیس اتاق اصناف کرمانشاه ده سال
دبیر اتاق اصناف کشور چهار سال
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اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان

الف_  هیأت نمایندگان منتخب اتاق آبادان در اتاق ایران

ب- هیأت رئیسه اتاق آبادان

1- مجید پورکاید
2- مسعود خیاط زاده

3- سیدرضا زیتون نژادموسویان
4- غالمحسین غالمعلیان دهاقاني

5- امید قرباني

2- محمدصادق جوهری )نایب رئیس اول(

1- سیامک علي شاه پورده شیخی )رئیس(

4- احمد زندي )خزانه دار(

3- اسداهلل کردزنگنه )نایب رئیس دوم(

5- محسن براتي )منشی(
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سیامک نام:     
علی شاهپور ده شیخی   نام خانوادگی:   

1345 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  53229838- 53221565 -061 اطالعات تماس:   
نمابر: 061-53225833     

alishahpour@abadanccim.ir

21 سال سابقه ترخیص کاال، صادرات و واردات 
از سال 82 الی 85 منشی هیأت رئیسه )دوره پنجم( - از سال 86 الی 
93 نائب رئیس اول اتاق )دوره ششم و هفتم( - در حال حاضر رئیس 

اتاق ) دوره هشتم(

محمدصادق نام:     
جوهری   نام خانوادگی:   

1346 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  061-53323811 اطالعات تماس:   
نمابر: 061-53339522     

johari@abadanccim.ir

دوره  دو  دو دوره عضو هیأت رئیسه اتاق آبادان از سال 85 الی 93،  
تا کنون، یک دوره  از 85  التحریر  لوازم  اتحادیه صنف کتاب و  ریاست 
ریاست اتاق اصناف از سال 89  تا کنون، ریاست کمیسیون بازرگانی و 
نیز عضو کمیسیون معامالت اتاق آبادان، عضو کمیسیون حل اختالفات 

مالیاتی شرکتهای بازرگانی

اسداهلل  نام:     
کردزنگنه        نام خانوادگی:   

1347 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  061-53321907 اطالعات تماس:   
نمابر: 061-53321821     

Asad_zanganeh@yahoo.com

25 سال سابقه فعالیت بازرگانی، صادرات و واردات
از سال 69 تاکنون مدیر شرکت گروه بازرگانی زنگنه

از سال 73 تاکنون مدیر شرکت آتش نشان جنوب
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محسن نام:     
براتی   نام خانوادگی:   
 1357 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 061-53229041-2 اطالعات تماس:   
نمابر: 061-53225500     

Barati3287@gmail.com

15سال پرسنل اتاق آبادان )1 سال مدیر روابط عمومی، 3 سال مدیر 
اداری مالی(، 12 سال فعالیت بازرگانی 

احمد نام:     
زندی   نام خانوادگی:   
 1337 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 061-53337431 اطالعات تماس:   
نمابر: 061-53337030     

Ahmad.zandi1337@gmail.com

از سال 1374 تا کنون مسئول اتحادیه شیشه بر، قاب ساز و صنوف 
همگن، از سال 79 مسئول اتاق اصناف، دو دوره عضو هیأت نمایندگان 

اتاق آبادان

مجید نام:     
پورکاید *  نام خانوادگی:   

1339 تاریخ تولد:   
کاردانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  061-53227688 اطالعات تماس:   
نمابر: 061-53260018     

M_pourkayed@yahoo.com

ایران)  سازی  خانه  شرکت  تدارکات  رئیس   1365 الی   1363 سال  از 
شرکت  سفال  و  آجر  کارخانه  رئیس   65-68 سال  از  اجتماعی(،  تأمین 
از سال 68-1367 سرپرست طرح  ایران) تأمین اجتماعی(،  خانه سازی 
مدیر  از سال 86-88  مهاجرین شهرستان سربندر،  امور  بنیاد  خودیاری 
در   86 الی   69 سال  از  تاجیکستان،  کشور  یاوان  پتروشیمی  بازسازی 

سیستم های تعمیرات و پروژه های پتروشیمی آبادان
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مسعود نام:     
خیاط زاده  * نام خانوادگی:   

 1346 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 061-53331144 اطالعات تماس:   
نمابر: 061-53335001     

Masood.kh443@gmail.com

از سال 1385 تا کنون رئیس هیأت مدیره شرکت شهدکارون )کارخانه 
تولید قند(، از سال 1385 الی 1390 عضو هیأت رئیسه اتحادیه بنکداران 
و  ونقل  عامل شرکت حمل  مدیر  کنون  تا   1388 سال  از  غذایی،  مواد 
دریایی نگین دریا، از سال 1389 الی 1393عضو هیأت نمایندگان اتاق 

آبادان،  عضو هیأت نمایندگان اتاق ایرن در دوره هفتم

قاسم نام:    
زارعی   نام خانوادگی:   

1332 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:    

سوابق کاری:   

اطالعات تماس: 

zareei@abadanccim.ir

4 دوره عضو هیأت نمایندگان اتاق آبادان- 12 سال سابقه بازرگانی

تلفن: 061-53329494
نمابر: 061-53229042

سیدرضا نام:    
زیتون نژاد موسویان  * نام خانوادگی:   

1341 تاریخ تولد:   
دکترای توسعه کشاورزی  میزان تحصیالت:    

سوابق کاری:   

اطالعات تماس: 

srezazeytoon@yahoo.com

معاون فرماندار و بخشدار آبادان 62-1360، رئیس بنیاد امور جنگزدگان 
کشور و معاون وزیر 68-1364، معاون وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر 
معادن و فلزات، مشاور اقتصادی و بازرگانی وزارت کشور 1380، دانشگاه 
پخش  مدیره  هیأت  رئیس  تولی پرس،  شرکت  مدیرعامل  اسالمی،  آزاد 

البرز

تلفن: 021-22344788
نمابر: 021-22344788
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ایمان نام:     
غالمحسین زاده   نام خانوادگی:   

 1362 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد عمران  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 061-53529173 اطالعات تماس:   
نمابر: 061-53529174     

Iman.gho8@gmail.com

سرپرست اجرا و دفتر فنی سیویل،سرپرست آزمایشگاه مکانیک خاک و 
بتن در پروژه فاز 3 پاالیشگاه آبادان )بنزین سازی( شرکت جندی شاپور

کیفیت  کنترل  و  اجرا  سرپرست  و  سیویل  فنی  دفتر  مهندس 
سیویل،سرپرست آزمایشگاه مکانیک و خاک و بتن در پروژه 3 پاالیشگاه 
آبادان )بنزین سازی(  شرکت ساختمان و نصب ECC، مدیر عامل شرکت 

شیرینک خرمای آبادان )صادرات خرما(

مسعود نام:     
عبادی پور   نام خانوادگی:   

 1341 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 061-53327936 اطالعات تماس:   
نمابر: 061-53322421     

masoud.ebadipour@gmail.com

مدیر  بازرگانی،  و  تولید  امور  اروند-  پایدار  اقتصاد  عامل شرکت  مدیر 
خرما،  صادرات  و  بندی  بسته  امور  آبادان-  خرمای  شهد  شرکت  عامل 
نمایندگان  هیأت  عضو  آبادان،  اتاق  نمایندگان  هیأت  عضو  دوره  دو 
ایران در دوره هفتم، سه سال سابقه عضویت در هیأت تشخیص  اتاق 
 مطالبات تأمین اجتماعی شعبه 1 و 2 آبادان، رئیس انجمن ملی خرمای 

ایران- شعبه استان خوزستان، بازرس اصلی کانون صنایع غذائی ایران

غالمحسین نام:     
غالمعلیان دهاقانی  * نام خانوادگی:   

1339 تاریخ تولد:   
کارشناسی مدیریت بازرگانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88174270 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-88174295     

gholamalian@abadanccim.ir

دو دوره عضو هیأت رئیسه و هیأت نمایندگان اتاق آبادان از سال 85 
الی 93، مدیر شرکت نیک شهرزاد اروند
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ابراهیم  نام:     
کاظمی   نام خانوادگی:   

 1332 تاریخ تولد:   
مهندسی صنایع  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 061-53229041 اطالعات تماس:   
نمابر: 061-53229042     

Ekazemi33@yahoo.com

رییس اداره صنایع و معادن آبادان و خرمشهر از سال 1386 الی 1384، 
مدیریت   ،1389 الی   1384 سال  از  اروند  آزاد  منطقه  صنایع  مدیریت 
شهرک های صنعتی آبادان و خرمشهر از سال 1389 الی 1390 )بازنشستگی 
از وزارت صنایع و معادن(، مدیر عامل شرکت صنایع کیمیا کاران آبادان 
فعال در شهرک صنعتی آبادان از 1390 تا کنون، مشاور شرکت های تولیدی، 
توسعه صنعت پترو کاردان و شرکت الماس اروند آبی در آبادان و خرمشهر

سید حمیدرضا نام:    
کاشی   نام خانوادگی:   
1357 تاریخ تولد:   
دیپلم میزان تحصیالت:    

سوابق کاری:   

اطالعات تماس: 

pishgamcomputer@yahoo.com

از سال 83 تا 87 رئیس اتحادیه رایانه
از سال 84 تا کنون نمایندگی شرکت سونی 

از سال 91 تاکنون واردات خودرو

تلفن: 061-53224726-7
نمابر: 061-53225500

* عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

امید نام:     
قربانی  * نام خانوادگی:   

 1353 تاریخ تولد:   
مهندس شیمی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 061-53242367 اطالعات تماس:   
نمابر: 061-53242367     

Omidghorbani1@yahoo.com

20 سال ترخیص کاال



ها
ان 

ست
هر

ی ش
ها

اق 
ن ات

دگا
ماین

ت ن
هیا

ت 
صا

شخ
و م

ی 
سام

ا

24

1- ناصر بيگي
2- سيدجمشيد جمشيدي مفرد

3- بهروز محمدي
4- بهنام نيک فر

ب- هیأت رئیسه اتاق اراک

2- منوچهر توسطي )نایب رئیس اول(

1- محمدرضا جعفري )رئیس(

4- محمدرضا منصوريان )خزانه دار(

3- حميدرضا مهدي نيا )نایب رئیس دوم(

5- حيدر پيمان فر )منشی(

الف_  هیأت نمایندگان منتخب اتاق اراک در اتاق ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک
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محمدرضا  نام:     
جعفری        نام خانوادگی:   

1352 تاریخ تولد:   
کارشناسی مهندسی عمران  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  086-32228753 اطالعات تماس:   
نمابر: 086-32210065     

ج- هیأت نمایندگان اتاق اراک

m.jafari78@yahoo.com

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان مرکزي، 3 دوره متوالی 
رئیس انجمن صنایع همگن، برق و الکترونیک و لوازم خانگی، عضو اتاق مشترک 
ایران و چین، عضو اتاق مشترک ایران و آلمان و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و 
معادن اراک در دوره پنجم هیأت نمایندگان- رئیس اتاق اراک در دوره ششم هیأت 
نمایندگان، عضو کمیسیون توسعه صادرات توسط صادرات و صنعت اتاق ایران، 

رئیس کمیسیون صادرات اتاق در استان مرکزی، تولیدکننده لوازم خانگی

ک
 ارا

اق
ن ات

دگا
ماین

ت ن
هیأ

ی 
ضا

اع

منوچهر  نام:     
توسطی        نام خانوادگی:   

1336 تاریخ تولد:   
کارشناس فیزیک  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  086-32214322 اطالعات تماس:   
نمابر:  086-32213668     

mtavassoti@yahoo.com

از سال 92  ساز  آینده  بازنشستگی  و  حمایت  کانون  مدیره  هیأت  عضو 
تاکنون،عضو هیأت مدیره مؤسسه داوري حقیقت جویان معدن مرکزي، رئیس 
هیأت مدیره انجمن قطعه سازان خودرو استان مرکزي از سال 85 تا کنون، 
رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت استان مرکزي از سال 85 تاکنون، نایب 
رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت ایران از سال 1392 تاکنون، مدیر عامل 

و عضو هیأت مدیره شرکت رویان فرآیند اراک از سال 86 تا کنون.

حمیدرضا  نام:     
مهدي نیا        نام خانوادگی:   

1339 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  086-34131400 اطالعات تماس:   
نمابر:  086-34131140     

H_mahdinia@lajvarh.com

برنامه  تدوین  کارگروه  عضو  مدیران،  شرکت  مدیره  هیأت  عضو 
استانداري استان مرکزي، عضو اتاق بازرگانی ایران و چین، ایران و ایتالیا 
ترکیه، عضو  در کشور  دنا  مدیره شرکت  ترکیه، عضو هیأت  و  ایران  و 
هیأت مدیره شرکت یورو لجور در کشور رومانی، واحد نمونه ملی سال 

83، واحد نمونه استانی سال 92 و 93، کارآفرین برتر استانی سال 92
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محمود نام:     
آقابیگلوئی   نام خانوادگی:   

 1317 تاریخ تولد:   
سیکل  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 086-33247351 اطالعات تماس:   
نمابر: 086-33247351     

aghabiglooei@arakccim.ir

توسعه  مرکز  از  بازاریابی  و  صادرات  آموزش  رسمی  گواهینامه  کسب 
دریافت  کاال،  ترخیص  و  گمرکی  امور  گواهینامه  کسب  ایران،  تجارت 
گواهینامه رسمی از مؤسسه مطالعات بهره وري و منابع انسانی استان، 
ایران و چین و سوئد، یک دوره عضو هیأت مدیره  اتاق مشترک  عضو 
کانون کارآفرینان استان مرکزي و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و 

صنایع و معادن اراک در دوره پنجم هیأت نمایندگان

حیدر  نام:     
پیمانفر        نام خانوادگی:   

1332 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  086-42214562 اطالعات تماس:   
نمابر:  086-42214561     

peymanfar@arakccim.ir

عضو   ،76-87 ساوه   شهرستان   دارایی  اختالف  حل  هیات  عضو 
کمیسیون هیات های حل اختالف تامین اجتماعی از  سال  76 لغایت، 
بازرگانی و صنایع و معادن اراک و نماینده  اتاق  عضو هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی اراک در اتاق  ایران  در دوره پنجم هیات  نمایندگان، عضو 
کمیسیون  حمل ونقل  ترانزیت  کشور در اتاق ایران و کار آفرین برتر در 

امور حمل و نقل سال 92 

محمدرضا نام:     
منصوریان   نام خانوادگی:   

 1324 تاریخ تولد:   
کارشناسی مهندسی مکانیک  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 086-34130736 اطالعات تماس:   
نمابر: 086-34130740     

Mansourian@arakccim.ir

مدیریت تولید کارخانه ماشین سازي اراک، مدیرعامل شرکت مشاوره 
صنعتی و ساختمانی پرتیش به مدت 2 سال، سهامدار و مدیرعامل شرکت 
کیان سازه از سال 1363، رئیس هیأت مدیره و سهامدار شرکت رستاک 
کیان سازه، عضو هیأت مدیره و سهامدار شرکت فن آوران توسعه پایدار 
و خزانه دار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک در دوره پنجم هیأت 

نمایندگان عضو هیأت مدیره شرکت شهرکهاي صنعتی

ک
 ارا

اق
ن ات

دگا
ماین

ت ن
هیأ

ی 
ضا

اع
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علیرضا  نام:     
آقاخانی        نام خانوادگی:   

1330 تاریخ تولد:   
کارشناس ارشد بازرگانی بین المللی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفکس:  086-32217780 اطالعات تماس:   
    

aghakhani@arakccim.ir

علی البدل  عضو  اراک،  مالیاتی  اختالف  حل  هیأت  کمیسیون  عضو 
هیأت تجدید نظر تأمین اجتماعی اراک، عضو انجمن اقتصاد دانان ایران، 
عضو کمیسیون اصل 44 اتاق بازرگانی ایران، دبیر اتاق بازرگانی اراک 
از سال 1382 و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
اراک و نماینده اتاق بازرگانی اراک در اتاق ایران در دوره چهارم و پنجم 

و ششم هیأت نمایندگان- کارشناس رسمی دادگستری

ک
 ارا

اق
ن ات

دگا
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ت ن
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ی 
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ناصر  نام:     
بیگي * نام خانوادگی:   

 1338 تاریخ تولد:   
دکترای دامپزشکی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 021-88281831 اطالعات تماس:   
نمابر: 021-88281834     

beykinaser@yahoo.com

نایب رئیس هیأت مدیره شرکت بازرگانی درنا از 1381 تاکنون. عضو هیأت 
نمایندگان اتاق اراک در دوره پنچم و نماینده استان در اتاق ایران و عضو 
کمیسیون کشاورزی اتاق ایران. عضو هیأت مدیره انجمن جوجه یکروزه ی 
ایران از 1389 تا کنون. عضو هیأت مدیره انجمن وارد کنندگان مواد پروتئین 
خام دامی کشور از 1390 تا کنون. عضو هیأت مدیره صندوق حمایت از صنایع 

طیور کشور از 1389 تا کنون

مجید  نام:     
ایزدي        نام خانوادگی:   

1346 تاریخ تولد:   
دکتراي مدیریت کسب و کار  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  086-34131484 اطالعات تماس:   
نمابر:  086-34131366     

Izadi.majid100@gmail.com

رئیس کمیته زیست محیطی شهرک صنعتی حاجی آباد، نماینده اداره 
صنعت، معدن و تجارت در کمیته پسماند و آالینده ها، جزء سه شرکت 
رتبه یک دانش بنیان در استان مرکزي، کارآفرین برتر کشور طی دو دوره 
از جشنواره کارآفرینان برتر، طرح برتر صنعتی کشور در سال 92، رتبه 
برتر در  امور زیست محیطی، شرکت  نخست جشنواره تاالب میقان در 

امور زیست محیطی در سال 93
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نام:      سید جمشید
جمشیدي مفرد *    نام خانوادگی:   

 1342 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 021-88979015 اطالعات تماس:   
نمابر: 021-88971245     

noorafarin88@gmail.com

مؤسس و بنیانگذار شرکت کشت و صنعت نورآفرین دلیجان، از سال 
1383 دو سال به عنوان نایب رئیس و از سال 1385 تاکنون به عنوان 
گاوداری  رشته  در  برتر  تولیدکننده  دومین  نورآفرین،  شرکت  مدیرعامل 
رشته  در  کشور  نمونه  تولیدکننده   ،1386 سال  کشور  سطح  در  صنعتی 

گاوداری صنعتی در سال 88

محمدعلی  نام:     
عباسی        نام خانوادگی:   

1336 تاریخ تولد:   
فوق کارشناسی مدیریت اجرایی دکتراي مدیریت کسب وکار  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88979015 اطالعات تماس:   
نمابر: 021-88971245     

M.aliabbasi20@yahoo.com

فارغ  انجمن  عضو  ایران،  مدیران  انجمن  علمی  مرکز  پیوسته  عضو 
التحصیالن  فارغ  انجمن  عضو  طباطبایی،  عالمه  دانشگاه  التحصیالن 
و  انجمن مدیران صنایع و خانه صنعت  اجرایی، عضویت  رشته مدیران 
معدن و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک و 
نماینده اتاق بازرگانی اراک در اتاق ایران در دوره پنجم هیأت نمایندگان

بهروز نام:    
محمدي * نام خانوادگی:   

1350 تاریخ تولد:   
دکترای پزشکی میزان تحصیالت:    

سوابق کاری:   

اطالعات تماس: 

Drbehrouz.m@gmail.com

مدیرعامل شرکت رهاورد سانیا، عضو اتاق بازرگانی ایران، نماینده در هفت 
اتاق مشترک ایران و ا نگلیس، کانادا، ایتالیا، بلژیک، چین، امارات متحده 
عربی و هند و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک 
و نماینده اتاق بازرگانی اراک در اتاق ایران در دوره پنجم  و ششم و هفتم 
هیأت نمایندگان، واحد نمونه صنعتی92، منتخب، 93، صادرکننده برگزیده 

استان مرکزي سال 92- صادرکننده نمونه ملی سال 91

تلفن: 021-88733484
نمابر: 021-88754363
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محمد  نام:     
مصطفوي        نام خانوادگی:   

1323 تاریخ تولد:   
کارشناس مهندسی مکانیک  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  086-33280706 اطالعات تماس:   
نمابر:  086-32272020-1     

Mostafavi@arakccim.ir

عضویت در شوراي بافت تاریخی استان مرکزي از سال 89، عضویت 
در کمیسیون بررسی طرحهاي عمرانی اماکن مذهبی استان سال 82، و 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک و نماینده  عضو هیأت نمایندگان 

اتاق بازرگانی اراک در اتاق ایران در دوره پنجم هیأت نمایندگان

محمدرضا  نام:     
محمدي        نام خانوادگی:   

1335 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  086-44244080 اطالعات تماس:   
نمابر:  086-44244180     

mohammadi@arakccim.ir

عضو سابق هیأت امنا و مدیر عامل سابق مؤسسه خیریه امام صادق 
نماینده  بعنوان  دلیجان  مالیاتی  اختالف  حل  هیأت  عضو  دلیجان،  )ع( 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک و مجمع امور صنفی، عضو هیأت 
حل اختالف مالیاتی محالت بعنوان نماینده اتاق بازرگانی اراک و منشی 

هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک در دوره پنجم

* عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

ک
 ارا
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دگا
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ی 
ضا

اع

بهنام نام:     
نیکفر *  نام خانوادگی:   

1353 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  086-43226667 اطالعات تماس:   
نمابر: 086-43228181     

info@nikfargroup.com

مدیر عامل شرکت نمایشگاهی یکتا سنگ، بهره بردار معدن تخت تجره 
مدیره  هیأت  عضو  گدارسرخ،  و  الیبید  معدن  سرپرست  کاشان،  شرقی 
عضو  مارال،  مرمریت  معدن  سرپرست  تجرگان،  معدنی  تعاونی  شرکت 
هیأت مدیره شرکت تعاونی معدنی سرچشمه محالت، مدیر عامل معدن 
نیک  معدنی  تعاونی  شرکت  مدیره  هیأت  عضو  محالت،  سنگ  عقیق 

سنگ ستق، نایب رئیس کانون سنگ ایران، کارشناسی استخراج معدن
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1- حسين پيرمؤذن
2- سيدناصر رئيسي

3- علي عبداللهيان باروق
4- حسين وثوقي ايراني

ب- هیأت رئیسه اتاق اردبیل

2- بهروز پورسليمان )نایب رئیس اول(

1- حسين پيرمؤذن )رئیس(

4- عبدالرضا بيگناه )خزانه دار(

3- علي عبد اللهيان باروق )نایب رئیس دوم(

5- حسن زرين قبا )منشی(

الف_  هیأت نمایندگان منتخب اتاق اردبیل در اتاق ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل
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علي نام:    
عبداللهیان *  نام خانوادگی:   

1326 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:     کارشناسی

سوابق کاری:   

اطالعات تماس: 

ج- هیأت نمایندگان اتاق اردبیل

ایران،  اتاق  رئیس  مشاور  ایران،  اتاق  شهرستانهای  امور  وقت  معاون 
بنیاد  مدیر عامل مؤسسه اعتباری دانشگاه و عضو هیأت مدیره و امنای 
شریف )وابسته به دانشگاه شریف(، از مؤسسین و عضو امنای بنیاد رسالت، 

مدیر عامل بنیاد رسالت و رئیس هیأت مدیره شرکت روزنامه رسالت

حسین  نام:     
پیرمؤذن * نام خانوادگی:   

 1345 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 33746003 - 045 اطالعات تماس:   
نمابر: 045-7742002     

Shirdastghah@yahoo.com

مدیره  هیأت  رئیس  شیردستگاه،  صنعتی  تولیدی  کارخانه  مدیرعامل 
شرکت آرتا خورشید زرین، رئیس هیأت مدیره شرکت نورد گستر اردبیل، 
رئیس خانه صنعت و معدن استان اردبیل، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و 
معادن اردبیل، رئیس کانون کارآفرینان استان اردبیل، عضو هیأت مدیره  
اتاق مشترک ایران و گرجستان، رئیس میز مشترک ایران و آذربایجان، 

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

تلفن: 88913080- 021
نمابر: 021-88912228

بهروز  نام:     
پورسلیمان   نام خانوادگی:   

  1342 تاریخ تولد:   
کارشناسی   میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 045-33522233 اطالعات تماس:   
نمابر: 045-33522266     

Arian_trading_house@yahoo.com

مدیر عامل گروه بازرگانی و تولیدی طالئی آریان، مدیر عامل انجمن 
چینی  و  سرامیک  و  کاشی  صادرکننده  اردبیل،  استان  ابرار  نیکوکاری 
آالت بهداشتی و خشکبار با برند آریان، صادرکننده نمونه استان اردبیل، 
سال  در  اردبیل  استان  نفتی  غیر  صادرات  رسته  در  منتخب  کارآفرین 

1387، عضو هیأت رئیسه مؤسسه خیریه مستمندان اردبیل 
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حسن   نام:     
زرین قبا         نام خانوادگی:   

1339 تاریخ تولد:   
فوق دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  045-33715044 اطالعات تماس:   
نمابر:  045-33718070     

Ata_machine@yahoo.com

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اردبیل 
مدیر عامل شرکت ابزار سازی آتا ماشین

عبدالرضا   نام:     
بیگناه        نام خانوادگی:   

1338 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  045-33337696 اطالعات تماس:   
نمابر: 045-33337108     

Bigonah_trading@hotmail.com

عضو مؤسس کمیته انقالب اسالمی و سپاه پاسداران اردبیل، رئیس انجمن 
شهرک صنعتی از سال 64 تا 79، عضو هیأت رئیسه اتاق اردبیل،  عضو هیأت 
اردبیل، مدیر عامل شرکت سبالن شهد، مدیر عامل شرکت قند  اتاق  مؤسس 
گلفام، عضو هیأت رئیسه آرتا گلبافت، عضو هیأت مدیره شرکت تعاونی نیکان 
ملی  انجمن  رئیس  شهد،  سبالن  آذر  شرکت  مدیره  هیأت  عضو  سبالن،  مهر 
زنبورداران و تولید کنندگان عسل ایران، صادرکننده نمونه عسل و خشکبار سال 

86، عضو هیأت مدیره انجمن نیکوکاری استان اردبیل

سیدناصر  نام:     
رئیسي *       نام خانوادگی:   

1335 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    

سوابق کاری:   

تلفن:  045-33261943 اطالعات تماس:   
نمابر: 045-33242729     

Vataco@vata.ir

و  معادن  صنایع  بازرگانی  اتاق  سابق   رئیسه  هیأت  عضو  و  رئیس 
کشاورزی اردبیل، نایب رئیس و عضو هیأت مدیره خانه صنعت و معدن 
استان، مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت آبهای معدنی پاک 

آب سبالن، مؤسس شرکت ابزار سازی آتا ماشین
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عیسی   نام:     
شاهی زارع        نام خانوادگی:   

  1337 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  045-33444447 اطالعات تماس:   
نمابر:  045-33441304     

E.shahezare@gmail.com

تولیدکننده و صادرکننده بذر سیب زمینی 
عضو هیأت رئیسه و هیأت نمایندگان اتاق اردبیل

یکی از بنیانگذاران اتاق بازرگانی اردبیل 
رئیس تشکل های بخش کشاورزی اردبیل 

فرهاد   نام:     
صفری        نام خانوادگی:   

   1354 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  045-32823772 اطالعات تماس:   
نمابر:  045-32823772     

Farhadsafari92@gmail.com

عضو هیأت نمایندگان اتاق اردبیل 
عضو هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان استان اردبیل 

بازرس اتحادیه محصوالت کشاورزی 
مدیر عامل شرکت بازرگانی فرهان 
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حسن   نام:     
عرشی         نام خانوادگی:   

 1305 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  045-33717399 اطالعات تماس:   
نمابر:  045-33714688     

info@accima.ir

عضو هیأت نمایندگان اتاق اردبیل 
رئیس هیأت مدیره شرکت ریسندگی اتحاد پشم 

تولید خامه پشم 
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محمد حسین  نام:     
قبادی  سامیان    نام خانوادگی:   

  1323 تاریخ تولد:   
ابتدائی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 045-33238269 اطالعات تماس:   
نمابر: 045-33238269     

gparissa@yahoo.com

عضو هیأت نمایندگان اتاق اردبیل

عباد  نام:     
قضائی نیار         نام خانوادگی:   

 1358 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  045-33616894 اطالعات تماس:   
نمابر:  045-33627323     

Almatoz_co@yahoo.com

عضو هیأت مدیره شرکت آلماتوز 
مسئول انجمن سیب زمینی استان اردبیل 

صادرکننده محصوالت کشاورزی
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کمال   نام:     
فتحی بیطرف         نام خانوادگی:   

 1334 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  045-32326101 اطالعات تماس:   
نمابر:  045-32326110     

kamal.fb@artagroup.com

رئیس هیأت مدیره شرکت آرتا کلیک در اردبیل،  رئیس هیأت مــدیره 
تولید فیلم چند الیه و رئیس هیأت مدیره تولید فرمالین در اردبیل، رئیس 
هیأت مدیره تولید ورق های خام MDF و HDF در اردبیل، رئیس هیأت 
مدیره تولید آغشته سازی کاغذ به مالمین در اردبیل، رئیس هیأت مدیره 

تولید ورق های لمینیتی MDF و HDF و نئوپان در اردبیل
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لطیف   نام:     
محسنی ججین            نام خانوادگی:   

 1327 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  045-33237776 اطالعات تماس:   
نمابر:  045-33237776     

latifmohsenijajin@gmail.com

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اردبیل 
رئیس انجمن  تولید کنندگان شن و ماسه استان 

مدیر کارخانه تولید مصالح ساختمانی، شن و ماسه  

مهدی   نام:     
وقار         نام خانوادگی:   

 1342 تاریخ تولد:   
دیپلم   میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  045-33223124 اطالعات تماس:   
نمابر:  045-33231242     

info@accima.ir

مدیر عامل شرکت کاران ساواالن اردبیل 
عضو هیأت نمایندگان اتاق اردبیل 

بازرگانی خودرو
فعالیت در بخش خصوصی 
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* عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

حسین  نام:     
وثوقي ایراني *        نام خانوادگی:   

1355 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  045-33260523 اطالعات تماس:   
نمابر:  045-33364285     

 hoseynvosuq@yahoo.com

اجرایی  دبیر   ،89-92 اردبیل  صنعتی  تولیدات  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
مدیرعامل شرکت فرش  اردبیل سال 93،  اتاق  دبیر کل  اردبیل 89-92،  اتاق 
وثوق 88-79، رئیس اتحادیه تعاونی های فرش دستباف استان 81-79، رئیس 
هیأت مدیره شرکت مشاوره سازندگان فردای نیرو تابان 93، عضو هیأت مدیره 
آرتاویل  بنای  آریان  و  بهنو، مهنو 79-83  تأسیساتی  و  شرکت های ساختمانی 
93، نماینده کارفرمایان در هیأت تشخیص مطالبات تامین اجتماعی 88-83، سه 

دوره عضو هیأت نمایندگان اتاق اردبیل 
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1- حسن  انتظار
2- علي  اوالدديلمقانيان

3- صمد  پورسلطاني
4- بهنام  تاج الديني
5- رضا  جمشيدي

6- احمد  دليري
7- محمدرضا  رستمي

8- نجات  سنگي
9- رضا  سواري

10- اميرمسعود  فاتحي
11- فاطمه  قنبرپور سنگری

12- قاسم  کريمي
13- رحيم  وهاب زاده

ب- هیأت رئیسه اتاق ارومیه

2- علي اوالدديلمقانيان )نایب رئیس اول(

1- حسن انتظار )رئیس(

4- محمدرضا رستمي )خزانه دار(

3- صمد پورسلطاني )نایب رئیس دوم(

5- رضا سواري )منشی(

الف_  هیأت نمایندگان منتخب اتاق ارومیه در اتاق ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه
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حسن  نام:     
انتظار *       نام خانوادگی:   

1323 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  044-33353163 اطالعات تماس:   
نمابر: 044-32351706     

ج- هیأت نمایندگان اتاق ارومیه

elhossinpour@gmail.com

آتیه  رئیس هیأت مدیره شرکت  آدا،  اروم  تولیدی  مدیر عامل شرکت 
اتاق  بنیانگذار  تولیدی و  فعالیت تجاری،  از 50 سال سابقه  سپید، بیش 
ایتالیا،  فرانسه،  و  ایران   : مشترک  های  اتاق  در  عضویت  ارومیه،  نوین 

انگلیس، ترکیه، عراق، چین و آفریقا

علي  نام:     
دیلمقانیان *       نام خانوادگی:   

1348 تاریخ تولد:   
مهندسی معماری   میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  044-4344557 اطالعات تماس:   
نمابر: 044-4344557     

managar@ganjinehsazan.com

اتاق  نمایندگان  هیأت  عضو  وترکیه،  ایران  بازرگانی  شورای  عضو 
رئیس  ارومیه-  بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب  وارومیه،  ایران  بازرگانی 
کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی ارومیه، نایب رئیس کمیسیون اصل 44 
ومحیط کسب وکار اتاق ایران، مدیر انجمن مدیران ومتخصصین صنعتی 

و اقتصادی ایران در استان

صمد نام:     
پورسلطاني *       نام خانوادگی:   

1351 تاریخ تولد:   
کارشناس اقتصاد بین الملل از ایروان  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  044-4373540 اطالعات تماس:   
نمابر:  044-4373542     

Samad_pur @yahoo.com

فعال اقتصادی در کشورهای ارمنستان و روسیه با عنوان مدیر عامل 
شعبه  ایران  کشاورزی  محصوالت  ملی  اتحادیه  عضو  شایان،  شرکت 

آذربایجان غربی
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محمدرضا  نام:     
رستمي *       نام خانوادگی:   

1345 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  044-33381821 اطالعات تماس:   
نمابر: 044-33381850     

management@maralsanat.com

رئیس هیأت مدیره مارال هولدینگ
مدیر عامل شرکت مارال صنعت جاوید

)FOX( رئیس هیأت مدیره شرکت محورسازان چی چست
رئیس هیأت مدیره شرکت خدمات فنی رستمی

نایب رئیس هیأت مدیره شرکت مارال یدک
نایب رئیس هیأت مدیره شرکت پیروزان صنعت

رضا  نام:     
سواري *      نام خانوادگی:   

1344 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 30- 044-42350729 اطالعات تماس:   
نمابر:  044-42350890     

info@keyvanmorgh.com

کار آفرین برتر ملی در سال 1385، مدیر نمونه ملی در سال 1387، 
سال  نمونه  کارفرمای  مختلف،  سال های  در  کشوری  نمونه  مرغدار 
1391- کارفرمای حامی و دوستدار کارگر در سال های 1390-1384- 

واحد نمونه جهانی در سال 2004

حسین   نام:     
پاشایی         نام خانوادگی:   

1336 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  33744648 - 044 اطالعات تماس:   
نمابر:  33744649  - 044     

Hn.pashaei@gmail .com

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران 3 دوره چهار ساله، عضو هیأت مدیره 
مدیره  هیأت  عضو  ساله،   2 دوره  دو  در  وترکیه  ایران  بازرگان  شوراي 
شرکت نمایشگاههاي بین المللي استان آذربایجان غربي دو دوره - مدیر 
عامل شرکت اروم دشت 12 سال، مؤسس شرکت سلیس دانه آذربایجان، 
تولید  مدیر  سال،   8 استان  وآبمیوه  کنسانتره  ملي  انجمن صنایع  رئیس 

ومعاونت فني شرکت قند ارومیه 6 سال.
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رضا نام:     
جمشیدي * نام خانوادگی:   

 1342 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 044-32350402 اطالعات تماس:   
نمابر: 044-32351490     

Jamshidir42@gmail .com

مشاور صادراتي مواد معدني استانداري- کارشناس معتمد سازمان صنعت، 
توسعه صادرات  مدیریت شرکت  غربي-  آذربایجان  استان  وتجارت  معدن 
معادن ایران شعبه ارومیه - سرمایه گذار معدن تراورتن تنه درختي سرمایه گذار 
مرند - بهره بردار معدن گرانیت نجف آباد- بهره بردار و سرمایه گذار و عضو 
هیأت مدیره معدن آهن - قطار چاي میاندوآب- سنگبري گرانیت مشکي 

ارومیه- اکتشاف، وراه اندازي بیش از هفت معدن در استان و کشور

احمد  نام:     
دلیري *       نام خانوادگی:   

1334 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  044-33864511 اطالعات تماس:   
نمابر: 044-33658176     

Paya.daliri@gmail.com

واردات  سازی-  وراه  شهرسازی  سنگین  آالت  ماشین  کننده   وارد 
کشورهای  به  شیمی  پترو  و  پالستیکی  محصوالت  انواع  صادرات  و 
اروپایی وآسیایی- فعالیت در زمینه صادرات انواع محصوالت سوختی به 

کشور های همسایه - یک سال مشاور اتاق بازرگانی ارومیه

بهنام  نام:     
تاج الدیني *       نام خانوادگی:   

1352 تاریخ تولد:   
متوسطه  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  044-2229753 اطالعات تماس:   
نمابر:  044-2249536     

Tajadini_brothers@yahoo.com

نمونه  کننده  تولید   90-89-88 سالهای  استانی  نمونه  کننده  صادر 
محصوالت باغی- سوابق 15 ساله در امر صادرات محصوالت کشاورزی 
محصوالت  واردات  و  صادرات   : فعالیت  حوزه  مختلف  کشورهای  به 
کشاورزی،  محصوالت  بندی  وبسته  نگهداری  وخشکبار-  کشاورزی 
کمیسیون  رئیس  کشاورزی،  محصوالت  ملی  اتحادیه  اول  رئیس  نایب 

کشاورزی اتاق ارومیه، عضو هیأت رئیسه انجمن ارگانیک استان
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امیرمسعود  نام:     
فاتحي *       نام خانوادگی:   

1335 تاریخ تولد:   
دکترا  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  044-33370904 اطالعات تماس:   
نمابر:  044-33370206     

amirmasoud.fatehi@gmail.com

مدیر نیرو گاه آبی سازمان آب مهاباد، مدیر عامل کشت وصنعت مهاباد، 
مدیر عامل کارخانه خوراک دام وطیور میالد، مدیر عامل شرکت گلدشت 
موکریان، مدیر عامل شرکت زاموا، مدیر عامل شرکت تاتائو، عضو هیأت 
نمایندگان دوره ششم اتاق ارومیه- عضو انجمن مدیران فنی و اجرایی 

کشور  پاالیشگاه تبریز- نیروگاه اصفهان. پوشینه بافت قزوین

فاطمه نام:     
قنبرپور *  نام خانوادگی:   

 1347 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 044-33479064 اطالعات تماس:   
نمابر:  044-33479064     

Aplay.fa@gmail.com

بازرگان-  بانوان  در سال 1384- عضوکانون  استان  نمونه  آفرین  کار 
آلپای  بازرگانی  شرکت  مؤسس  ترکیه-  اتاق  بازرگانی  اتاق  عضو 
ایجاد  همیار  ارومیه،  انیز  گول  شرکت  مدیره  هیأت  رئیس  ترکیه-  در 

نمایشگاههای بین المللی از سال 72 الی 78

نجات  نام:     
سنگي *        نام خانوادگی:   

1354 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  044-44226848 اطالعات تماس:   
نمابر:  044-44224227     

bazresibazargni@yahoo.com

هفتم  دوره  نمایندگان  هیأت  عضو   -1385 سال  نمونه  صادرکننده 
کمیسیون  عضو  وایران،  ارومیه  وکشاورزی  بازرگانی،صنایع،معادن  اتاق 
مدیریت واردات اتاق ایران، رئیس شورا ی بازرگانان اتاق ارومیه واربیل 
عراق، عضو شورای مشترک بازرگانان ایران وترکیه، عضو مجمع خیرین 

مدرسه ساز- نایب رئیس شرکت گنجینه سازان خاورمیانه
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قاسم  نام:     
کریمي *       نام خانوادگی:   

1355 تاریخ تولد:   
مهندس عمران میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  33454375 اطالعات تماس:   
نمابر:  33479254     

Karimi_fe@yahoo.com

رئیسه  هیأت  - عضو  )ارومیه(  پارسا  فوالد  سهند  عامل شرکت  مدیر 
صادر  از  ساختماني-  سازه  مربع  متر   30000 اجراي   - دژماندگار  نوین 
اتاق ارومیه از سال 85 - عضویت در  کنندگان برتر استان - عضویت 
اتاق ایران وآلمان - عضویت در انجمن انبوه سازان ایران - عضویت در 
- مجري  استان  ساختماني  مصالح  اتحادیه  - عضو  چین  و  ایران  اتاق 

طرح هاي کوبیاکس

کیامرز   نام:     
کیهانفر              نام خانوادگی:   

1331 تاریخ تولد:   
کارشناسی   میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-89309401 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-88779598     

Kyakay52@gmail .com

شرکت  مدیره  هیأت  رئیس  ارومیه،  باري  گردشگري  مجتمع  مؤسس 
هوم- رئیس هیأت مدیره باشگاه ورزشي فرهنگي شانیدر ارومیه- رئیس 
هیأت مدیره شرکت چکاد آریاي جاوید- رئیس هیأت مدیره شرکت چکاد 
کاران، مدیر عامل شرکت الکترو پزشک هلند 35 سال فعالیت در زمینه 

تجارت بین الملل و صنعت گردشگري .

* عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

رحیم  نام:     
وهاب زاده *       نام خانوادگی:   

1352 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  044-33655990 اطالعات تماس:   
نمابر:  044-32234229     

Vahabzadeh.trading@yahoo.com

عضو هیأت مدیره شرکت خدمات و بازرگانی اروم پایانه سبز از سال 1391 
اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی شعبه  تا کنون، مسئول روابط عمومی 
آذربایجان غربی-نمایندگی بیش از 8 سال شرکت حمل و نقل بین المللی 
رئیس  ترکیه.  ایران -  اتاق  از 12 سال، عضو  بیش  با سابقه  و کشتیرانی 
کمیسیون اقتصادی و محیط کسب و کار، مدیرعامل شرکت بازرگانی و بسته 
بندی آذر آتا تجارت، نایب رئیس کمیسیون معدن و حمل و نقل و بازرگانی
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1- زهرا  اخوان نسب
2- محمود  اسالمیان

3- محمد جعفر  برکتین
4- مرتضي  بیشه

5- محسن  پورسینا
6- احمد  خوروش

7- قاسمعلي  جباري دیزیچه
8- محمدرضا  رجالي

9- مصطفي  رناسي
10- سیدرسول  رنجبران

11- بهرام  سبحاني
12- سیدعبدالوهاب  سهل آبادي

13- حمیدرضا  قلمکاري
14- حجت اله  کشاني

15- مسعود  گل شیرازي

2- محمود اسالميان )نايب رئيس اول(

1-سيدعبدالوهاب سهل آبادي )رئيس(

4- محسن پورسينا )خزانه دار(

3- مصطفي رناسي )نايب رئيس دوم(

5- قاسمعلي جباري ديزيچه )منشی(

ب- هیأت رئیسه اتاق اصفهان

الف_  هیأت نمایندگان منتخب اتاق اصفهان در اتاق ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان
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محمود نام:     
اسالمیان *   نام خانوادگی:   

 1335 تاریخ تولد:   
دکترای علوم و مدیریت صنعتی از دانشگاه ویکتوریا کانادا  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 021-83519118 اطالعات تماس:   
نمابر: 021-88967097     

eslamiyan@cspf.ir

مدیره  هیأت  عضو   ،1389 تا   1385 اصفهان  بازرگاني  اتاق  ریاست 
شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان سال 1392 تاکنون، خزانه دار و عضو 
 ،90-94 از  ایران  وکشاورزي  بازرگاني،صنایع،معادن  اتاق  رئیسه  هیأت 
مدیر عامل صندوق بازنشستگي کشور، نایب رئیس اتاق بازرگاني، صنایع، 

معادن و کشاورزي اصفهان از 1393 تاکنون

ج- هیأت نمایندگان اتاق اصفهان
سید عبدالوهاب نام:    
سهل آبادي *   نام خانوادگی:   

1338 تاریخ تولد:   
تحصیالت دانشگاه  میزان تحصیالت:    

سوابق کاری:   

اطالعات تماس: 

Sahlabadi.abdolvahab@gmail.com

رئیس  اصفهان،  استان  و  ایران  تجارت  و  معدن  و  خانه صنعت  رئیس 
مجمع امور صنفي استان اصفهان، نایب رئیس وقت شوراي اصناف کشور، 
رئیس هیأت مدیره انجمن همگن تولید کنندگان مصالح ساختماني، رئیس 
هیأت مدیره انجمن صنفي و تعاوني تولید کنندگان شن و ماسه استان 
اصفهان، رئیس انجمن همگن معدنکاران استان اصفهان، عضو کمیسیون 

نظارت از سال 77 الی 85، مدرس دانشگاه

تلفن: 031-32213815
نمابر: 031-32201962

مصطفي نام:     
رناسي *   نام خانوادگی:   

 1333 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 031-32213815 اطالعات تماس:   
نمابر: 031-32201962     

mostafaronasi@yahoo.com

رئیس هیأت عامل گروه صنعتي کهرنگ  رئیس هیأت مدیره شرکتهاي 
سازندیش، کهرنگ الستیک، پارس بندر و کهرنک بسپار
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قاسمعلي نام:     
جباري *   نام خانوادگی:   

 1333 تاریخ تولد:   
رشته برق  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 031-33770207 اطالعات تماس:   
نمابر: 031-33770204     

jabbari.info@gmail.com

مدیر عامل شرکت پروفیل فوالدي اصفهان، عضو هیأت مدیره انجمن 
همگن فلزي اصفهان، عضو خانه صنعت و معدن اصفهان، عضو هیأت 
مدیره کانون مدیران ماشین ساز و صنایع فلزي اصفهان، عضو انجمن 

مدیران صنایع اصفهان

محسن نام:     
پورسینا *   نام خانوادگی:   

1343 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  031-36671085 اطالعات تماس:   
نمابر: 031-36671084     

mpoursina@epciran.com

فعال بخش خصوصی- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، معاون 
نیروي انساني فوالد مبارکه، مدیر لجستیک فوالد مبارکه، رئیس راه آهن 

فوالد مبارکه

زهرا نام:     
اخوان نسب *   نام خانوادگی:   

1346 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی  میزان تحصیالت:   

 
سوابق کاری:   

تلفن:  031-33801183 اطالعات تماس:   
نمابر: 031-33801183     

zahraakhawan@yahoo.com

معاون  اصفهان،  پگاه  بازرگانی شرکت شیر  معاون  و  مدیره  عضو هیأت 
بازرگانی مجتمع صنایع قائم رضا )93-91(، نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر 
عامل شرکت بازرگانی تیام صفه )از سال 92-94(، رئیس هیأت مدیره مدیر 
احیاء سپاهان )91-89(، رئیس هیأت مدیره  بازرگانی معین  عامل شرکت 
کمیسیون  رئیس  و  بانوان  معاون   ،)91-93( ایران  بازرگان  زنان  کانون 
اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان، عضو هیأت مدیره شرکت ماسه ریخته گری 

چیروک )87-91(، رئیس هیأت مدیره کودکان استثنایی پرتو )از سال 93(
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مرتضي نام:     
بیشه *   نام خانوادگی:   

1333 تاریخ تولد:   
لیسانس مکانیک از دانشکاه لوییزینا امریکا و کارشناسی ارشد MBA  مدیریت  میزان تحصیالت:   

بازاریابي   
سوابق کاری:   

تلفن:  031-36732066 اطالعات تماس:   
نمابر:  031-36732065      

bisheh1@gmail.com

سازندکي  جهاد  شوراي   1358 امریکا،  هادریل  شرکت  ناظر  مهندس   1356
استان، 1359 رئیس سازمان صنایع کوچک چهار محال و بختیاري، 1361 رئیس 
اداره اقتصادي و بازرکاني و معاونت اداره کل صنایع و معادن اصفهان، 1374 
مدیر کل اداره صنایع و معادن استان اصفهان، 1380 مدیر کل اداره استاندارد و 
تحقیقات صنعتي استان اصفهان، 1385 تاکنون مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره 
شرکت پیشروشیمي، و عضو هییت مدیره شرکت پاک شیمي سپاهان ، رئیس 

هیأت مدیره شرکت خدماتي شهرک صنعتي مبارکه

محمدجعفر نام:    
برکتین *  نام خانوادگی:   

1330 تاریخ تولد:   
کارشناس ساختمان  میزان تحصیالت:    

سوابق کاری:   

اطالعات تماس: 

h.barekatain@tamkar.com

شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار، شرکت فوالد اخگر، شرکت پیشرو 
آب، شرکت شینه، شرکت تام شیر سپاهان، شرکت سوخت پاش سازي 
 NGO تامکار  تجهیزات  تولید  شرکت  آریان،  کاو  پترو  شرکت  پارس، 
سازان، شرکت پویا تونل سپاهان، عضویت در اکثر مجموعه هاي در استان 

اصفهان

تلفن: 031-45836071
نمابر: 031-36622610

احمد نام:     
خوروش *   نام خانوادگی:   

 1338 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 031-36284144-6 اطالعات تماس:   
نمابر: 031-36284144     

officemanager@kavirsteel.ir

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و سهامدار شرکت تولیدی فوالد سپید 
فرابدکویر، عضو هیات مدیره فوالد آذربایجان و سهامدار عمده، عضو هیأت 
مدیره و سهامدار طرح فوالد میانه و سهامدار عمده، عضو هیأت مدیره 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، عضو اکثر هیأت ها و انجمن های خیریه 
و خیرین مدرسه ساز استان اصفهان، عضو هیأت مدیره خیرین ورزشیار 

استان اصفهان، کسب عنوان واحد نمونه استانی اداره کل استاندارد 



46

ان
فه

اص
ق 

 اتا
ان

دگ
ماین

ت ن
هیأ

ی 
ضا

اع

بهرام نام:     
سبحاني *   نام خانوادگی:   

1330 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    دکترای مدیریت

سوابق کاری:   

تلفن:  031-33325910 اطالعات تماس:   
نمابر: 031-33329989     

ceo@msc.ir

تولید کنندگان  انجمن  مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان، رئیس 
فوالد ایران، مجري طرح و مدیر عامل فوالد خراسان، مدیر عامل فوالد 

سیرجان ایرانیان، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان

محمدرضا نام:     
رجالي *   نام خانوادگی:   

1350 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    

سوابق کاری:   

تلفن:  031-326700231 اطالعات تماس:   
نمابر: 031-32670026     

rejalir@gmail.com

تولیدي پرزین بازیافت فعال در صنعت با رویکرد حمایت از محیط زیست، 
تولیدي ماشین سازي ظریف مصور تولید کننده ماشینهاي PP تولیدي الیاف 
 PA( نساجي الیاف، خشک کن، رزین ،)PVAC( ،ظریف تولید کننده الیاف
PET &( تولیدي الیاف مصور تولید کننده الیاف شرکت ظریف مصور، فعال 
در صنعت کفپوش و ژئوسنتتیک شرکت پتروشیمی رجالی، تولیدکننده پلی 

پروپیلن، شرکت کشت و صنعت نفیس تولید گل و کشاورزی مدرن

سیدرسول نام:    
رنجبران *   نام خانوادگی:   

1338 تاریخ تولد:   
دکترای ساخت و تولید از آلمان میزان تحصیالت:    

سوابق کاری:   

اطالعات تماس: 

ranjbaran37@gmail.com

مشاور صنعتی کارخانه های آلمان، مشاور صنایع کشور 
مدیر امور مهندسی کارخانه های فراوری و ساخت قطعه های خودرو ایران
معاون و عضو هیأت مدیره شرکت های سرمایه گذاری )هلدینگ( در ایران

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تکادو
عضو هیأت علمی دانشگاه اشتوتکارت آلمان

عضو هیأت مدیره مجتمع صنعتی فوالد نیشابور

تلفن: 031-36266823
نمابر: 031-36266823
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مسعود نام:     
گل شیرازي *   نام خانوادگی:   

 1352 تاریخ تولد:   
مهندسی عمران - مدیریت بازرگانی میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 031-32214343 اطالعات تماس:   
نمابر: 031-3222970     

mgolshirazi@rtcco.com

باطري، سرب،  باطري خودرو، صفحات  تولیدي  بازار سرمایه -  فعال 
سولفات سدیم، پلي پروپیلن، فوالد، بازیافت آهن و باطري، لوازم خانگي  
عضو شوراي گفت و دولت و بخش خصوصي استان  عضو هیات رئیسه 
اتاق اصفهان، مؤسس و هیأت مدیره انجمن توسعه قطارهاي پرسرعت 

استان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاري و تأمین مالي اتاق ایران

تلفن: 031-36308111
نمابر: 031-36308111

حمیدرضا نام:    
قلمکاري *   نام خانوادگی:   

1352 تاریخ تولد:   
دکترای حرفه ای دامپزشکی میزان تحصیالت:    

سوابق کاری:   

اطالعات تماس: 

hamid@sepahandaneh.com

مؤسس و مدیریت گروه تولیدي بازرگاني سپاهان دانه پارسیان در سال 
کمیته  در  عضویت   ،1379 درسال  دامپزشکي  داروخانه  تأسیس   ،1385
قلب سالم استان، کمیته شوراي کارآفریني استان، انجمن تولید کنندگان 
انجمن  طیور،  و  دام  کنندگان  تولید  تعاوني  کشور،  طیور  و  دام  خوراک 

دارندگان نشان استاندارد ملي

* عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

حجت اله نام:    
کشاني *   نام خانوادگی:   

1357 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:    

سوابق کاری:   

اطالعات تماس: 

info@matris.ir

مدیرعامل  کارآفرین،  بسته بندی  و  لمینت  صنایع  شرکت  مدیرعامل 
مجتمع چاپ و بسته بندی نفیس ماتریس، عضو مؤسس و رئیس کمیته 
جوانان اتاق اصفهان )از سال 1391 تاکنون( رئیس گروه مدیران جوان 
اتاق  عضو  تاکنون(،   1388 سال  )از  اصفهان  صنایع  مدیران  انجمن 
بازرگاني ایران  آلمان )از سال 1388 تاکنون(، عضو هیأت امناي خیریه 

حضرت امام حسین )ع( 

تلفن: 031-35720413
نمابر: 031-35720231
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1- فرامرز  احمدي نژاد
2- صفدر  پيرمرادي

3- سيدسلطان  حسيني امين
4- صادق  سواعدي
5- شريف  عچرش
6- شهال  عموري

7- همايون  کوت زاده
8- عدنان  موسي پور

9- حميد  لويمي
10- حميد  مهاوي

11- نعمت اله  نوري زاده گلنگشي

ب- هیأت رئیسه اتاق اهواز

2- فرامرز احمدي نژاد )نایب رئیس اول(

1- شهال عموري )رئیس(

4- عبدالرضا حرمتي )خزانه دار(

3- کاظم مهاوي )نایب رئیس دوم(

5- نعمت اله نوري زاده گلنگشي )منشی(

الف_  هیأت نمایندگان منتخب اتاق اهواز در اتاق ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز
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شهال  نام:     
عموري *       نام خانوادگی:   

1345 تاریخ تولد:   
کارشناس ارشد حقوق، دانشجوی دکتری مدیریت کسب و کار  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  061-33332900 اطالعات تماس:   
نمابر:  061-34474244     

ج- هیأت نمایندگان اتاق اهواز

Amori.sh@gmail.com

منشی هیأت رئیسه اتاق اهواز در دوره پنجم و نایب رئیس اول اتاق در 
دوره ششم، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در دوره ششم

رئیس کمیسیون بانوان دوره ششم اتاق اهواز
نایب رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق در دوره ششم

مؤسس و رئیس اتحادیه صادرکنندگان اهواز
چهار دوره صادرکننده نمونه استان

فرامرز   نام:     
احمدي نژاد *        نام خانوادگی:   

1346 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    کارشناس حسابداری

سوابق کاری:   

تلفن:  0611-3346695 اطالعات تماس:   
نمابر:  0611-3346695     

khoshpoush@gmail.com

و هشتم،  دوره هفتم  تاکنون  از سال 90  اهواز  اتاق  اول  رئیس  نایب 
رئیس کمیسیون صنعت اتاق اهواز 2 دوره، عضو کمیسیون صتعت اتاق 
به مدت  ایران  اتاق  به مدت 8 سال، عضو کمیسیون گردشگری  ایران 
4 سال، عضو هیأت مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان خوزستان 
از سال 90 تاکنون، رئیس خانه صنعت و معدن استان خوزستان، انجمن 

صنایع همگن نساجی و پوشاک استان

کاظم نام:     
مهاوی        نام خانوادگی:   

1332 تاریخ تولد:   
کارشناسی فیزیک  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  0611-3332642 اطالعات تماس:   
نمابر: 0611-3332551     

Km_trco@yahoo.com

عضو هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان اهواز
نماینده کارفرمایان در هیأت های حل اختالف دارایی

نماینده کارفرمایان در هیأت های حل اختالف سازمان تأمین اجتماعی
رئیس اداره کل بازرگانی دشت آزادگان

مسؤول کمیته جهاد سازندگی دشت آزادگان )عضو افتخاری(
عضو انجمن انبوه سازان
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نعمت اله نام:     
نوري زاده *  نام خانوادگی:   

 1346 تاریخ تولد:   
 DBA دانشجوی دکتری حرفه ای مدیریت استراتژیک میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 33380086 - 061  061-33384948 اطالعات تماس:   
نمابر: 061-33384709     

Khozestan.balaro@yahoo.com

بنیانگذار سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی استان خوزستان
ریاست کمیته حل اختالف سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی استان 

خوزستان
رئیس سندیکای آسانسور و پله برقی استان خوزستان از 86 تا 93

نمایندگی بزرگترین برندهای اروپایی قطعات آسانسور در ایران

عبدالرضا  نام:     
حرمتی        نام خانوادگی:   

1347 تاریخ تولد:   
کارشناس ارشد فراوری مواد معدنی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  0611-3332642 اطالعات تماس:   
نمابر: 0611-3332551     

Hormati_reza@yahoo.com

عضو هیأت مدیره خانه صنعت و معدن در دو دوره
دریایی  امالح  و  تولید نمک صنعتی  زمینه  در  فعالیت  سابقه 18 سال 

از آب دریا
2 بار تولیدکننده نمونه کشوری

استان  معدن  مهندسی  نظام  سازمان  مدیره  هیأت  سابقه  سال   12
خوزستان با 6 سال ریاست این سازمان

سیدعبدالکریم  نام:     
امام        نام خانوادگی:   

1327 تاریخ تولد:   
کارشناسی زمین شناسی   میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  0611-3332642 اطالعات تماس:   
نمابر:  0611-3332551     

Karim.emam131@gmail.com

تولیدکننده خوراک دام و صادرکننده به کشورهای حوزه خلیج فارس
در  کارون  صنعت  و  کشت  شرکت  اداری  امور  در  مدیرعامل  معاون 

سال های 65-67
معاون مدیرعامل در امور مهندسی زراعی و ساختمانی شرکت کشت و 

صنعت کارون در سال های 73-75
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صفدر  نام:     
پیرمرادي *        نام خانوادگی:   

1336 تاریخ تولد:   
مهندسی تکنولوژی تولیدات دامی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  061-3332642 اطالعات تماس:   
نمابر: 061-3332551     

cokaroon@gmail.com

تعاونی  رئیس  و  خوزستان  استان  گوشتی  مرغداران  اتحادیه  رئیس 
مرغداران شهرستان رامهرمز از سال 70

مالک تنها زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ در استان خوزستان و در 
شهرستان رامهرمز از سال 61 تاکنون

هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان خوراک دام و طیور آبزیان کشور و 
هیأت مدیره تولیدکنندگان جوجه یک روزه کشور

عبدالرحمن  نام:     
سلیمانی مقدم        نام خانوادگی:   

1338 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد تاریخ  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  0611-3332642 اطالعات تماس:   
نمابر: 0611-3332551     

ar.soleymani@iccim.ir

مدیرکل خدمات و تدارکات دانشگاه شهید چمران
فرماندار ایذه
شهردار ایذه

معاونت بازرگانی و قائم مقام مدیرعامل شرکت خدمات تعاون خوزستان
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت توسعه فراگیر عمران خوزستان

مسؤول منطقه ویژه اقتصادی خوزستان

سیدسلطان   نام:     
حسیني امین *              نام خانوادگی:   

1350 تاریخ تولد:   
کارشناسی تجزیه و تحلیل سیاسی و کارشناس حقوق   میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  061-33332744 اطالعات تماس:   
نمابر:  061-33332900     

Vesal.ho@gmai.com

مالک و مدیر عامل شهرک اتومبیل سلطان در شمال اهواز
فعال در بخش کشاورزی

عضو اتاق اهواز از سال 72
رئیس اتحادیه صادرکنندگان اهواز

مدیرعامل شرکت سلطان العالمیه در کشور عمان
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همایون  نام:     

کوت زاده *        نام خانوادگی:   
1355 تاریخ تولد:   

کاردانی مدیریت بانکداری و دانشجوی مدیریت دولتی  میزان تحصیالت:   
سوابق کاری:   

تلفن:  061-33796360 اطالعات تماس:   
نمابر:  061-33796361     

homayoonkootzadeh@yahoo.com

عضو هیأت نمایندگان اتاق اهواز
عضو و دبیر اتحادیه صادرکنندگان

دبیر کمیسیون بازرگانی اتاق در دوره ششم
نماینده صادرکنندگان در جلسات کارگروه ها و دوایر دولتی

صادرکننده نمونه استان در سه سال

شریف  نام:     
عچرش *        نام خانوادگی:   

1348 تاریخ تولد:   
کارشناسی زراعت و اصالح نباتات  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  061-33739006-7 اطالعات تماس:   
نمابر:  061-3332551     

toseaefonoon@yahoo.com

عضو هیأت مدیره کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و از 
مؤسسین کانون کشوری

عضو شرکت هلدینگ دفاتر پیشخوان خدمات دولت - کشور
رئیس انجمن صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و مؤسس انجمن اهواز

تولیدکننده محصوالت لبنی و آشامیدنی، صادرکننده کلیه محصوالت 
غذایی

صادق نام:     
سواعدی *     نام خانوادگی:   

 1342 تاریخ تولد:   
کارشناسی جامعه شناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 021-56417155  0613-3332642 اطالعات تماس:   
نمابر: 021-56417255  0613-3332551     

sadey5755@gmail.com

اولین صادرکننده ماهی پرورشی ایران به کویت، اولین صادرکننده قارچ 
بازارچه های  از  خاکستری  و  سفید  سیمان  صادرات  کویت،  به  پرورشی 
مرزی خسروی - پرویزخان- مهران - چزابه و شلمچه به عراق، نماینده 
انحصاری 4 کارخانه بزرگ سیمان سفید و 2 کارخانه سیمان خاکستری 

کشور، تولیدکننده ظروف یک بار مصرف
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* عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

حمید  نام:     
لویمي *       نام خانوادگی:   

1338 تاریخ تولد:   
کارشناسی مدیریت بازرگانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  061-34443495-6 اطالعات تماس:   
نمابر: 061-34450932     

Mobtakeran2001@yahoo.com

عضو کمیسیون سازمان تجارت جهانی wto اتاق ایران
عضو اتاق بازرگانی ایران و عمان

رئیس کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهندسی اتاق اهواز
عضو انجمن تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی ایران و خوزستان
دارای 20 سال سابقه در زمینه های صنعت نفت و گاز و حفاری

صنعتگر نمونه سال 89

عدنان  نام:     
موسي پور *       نام خانوادگی:   

1355 تاریخ تولد:   
دارای مدرک MBA مدیریت استراتژیک و مدیریت بازاریابی میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  0631-3912740 اطالعات تماس:   
نمابر:  0611-3914152     

easy.arvand@yahoo.com

دارنده یکی از 50 شرکت برگزیده مشتری مدار در قاره آفریقا و آسیا به 
ISMM انتخاب مؤسسه آموزش مدیریت و بازاریابی انگلستان

مدیرعامل شرکت صبحان الوطنیه در کشور کویت
عضو اتاق بازرگانی کویت

4 سال صادرکننده نمونه پیاپی 90-93
اولین صادرکننده از بندر شادگان

حمید  نام:     
مهاوي *       نام خانوادگی:   

1344 تاریخ تولد:   
کارشناسی مترجمی زبان عربی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  0611-3332642 اطالعات تماس:   
نمابر: 0611-3795065     

Hamid_mahavi@yahoo.com

مدیرعامل شرکت نیک اندیشان خوزستان، رئیس هیأت مدیره شرکت 
گمرک،  العملکاری  حق  رسمی  پروانه  دارنده  خفیرات،  طالیی  تعاونی 
صادرکننده نمونه استان خوزستان طی چند سال متوالی، صادرکننده دام 
زنده به کشورهای حوزه خلیج فارس، عضو هیأت نمایندگان اتاق اهواز 

دوره ششم و هفتم و هشتم
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1- اکبر  ابراهيم نژاد
2- محسن  چمن آرا

3- سيدمصطفي  حائري
4- سعد  حسيني

5- کامل  زرين قلم
6- سجاد  شيرخاني

7- مجتبي  غيابي
8- ايوب  غياثي

9- شعبان  فروتن
10- فرزاد  فيض اللهي

ب- هیأت رئیسه اتاق ایالم

2- سيدمحمد موسوي نسب )نایب رئیس اول(

1- شعبان فروتن )رئیس(

4- جالل الدين محمدي )خزانه دار(

3- موسي فاطمي راد )نایب رئیس دوم(

5- نصرت اله الرتي )منشی(

الف_  هیأت نمایندگان منتخب اتاق ایالم در اتاق ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایالم
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شعبان  نام:     
فروتن *       نام خانوادگی:   

1345 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  33330661 - 084   -   33335220 - 084 اطالعات تماس:   
نمابر:  33332281 - 084     

ج- هیأت نمایندگان اتاق ایالم

Sh.foroutan@ilamccima.ir

دو دوره رئیس اتاق بازرگانی ایالم، رئیس کنونی اتاق ایالم، عضو میز 
پیمانکاران  صنفی  انجمن  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات  تخصصی 
استان ایالم، عضو کمیته پایش تجارت خارجی استان ایالم، عضو ستاد 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایالم، عضو جامعه نیکوکاران 

کمیته امداد امام خمینی )ره( استان ایالم

سید محمد   نام:     
موسوی نسب        نام خانوادگی:   

1351 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:   084-33823829 اطالعات تماس:   
نمابر:  33825424 -084     

m.moosavinasab@ilamccima.ir

عضو هیأت رئیسه اتحادیه صادرکنندگان استان ایالم، دبیرکل کمیسیون های 
صنعت، معدن و کشاورزی ایالم، مدیرعامل شرکت کفپوش و تایل سیمانی و 
موزائیک های صادراتی میالد، حراست شرکت اکتشاف CGG مهران، عضو 
اتاق  عضو  ایران،  اتاق  صادرات  کمیسیون  عضو  ایران،  اتاق  نمایندگان  هیأت 
مشترک ایران و عراق، نایب رئیس اتاق ایالم سه دوره، عضو ویژه شورای حل 
اختالف گمرکات استان ایالم، روابط اتاق ایالم و اتاق های واسط، بابل و دیوانیه 

عراق، رابط رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در بغداد

موسی  نام:     
فاطمی راد    نام خانوادگی:   

 1337 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  32245979 -084 اطالعات تماس:   
نمابر:  32245979 -084     

m.fatemirad@ilamccima.ir 

عضو هیأت رئیسه اتحادیه صادرکنندگان استان ایالم
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایالم

عضو اتحادیه میوه و تره بار استان ایالم
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اکبر  نام:     

ابراهیم نژاد *       نام خانوادگی:   
1352 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  333693110 -084 اطالعات تماس:   
نمابر:   33369311 -084     

a.ebrahimnezhad@ilamccima.ir

نمایشگاهی  شرکت  مدیرعامل  ایران،  اتاق  نمایندگان  هیأت  عضو 
بین المللی پردیس ایالم، جزء صادرکنندگان برتر استان ایالم 10 دوره، 
بزرگترین صادرکننده میوه و تره بار به عراق در سال 93، عضو کمیسیون 

واردات اتاق ایران، عضو اتحادیه صادرکنندگان استان ایالم

جالل الدین   نام:     
محمدی        نام خانوادگی:   

1347 تاریخ تولد:   
کاردانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:   33335220 -084 اطالعات تماس:   
نمابر:  33332281 -084     

j.mohammadi@ilamccima.ir

مشترک  اتاق  عضو  دوره،  دو  ایالم  بازرگانی  اتاق  رئیسه  هیأت  عضو 
امور عشایری  ایران و عراق، عضو شورای حل اختالف مهران، کارمند 
استان ایالم، کارمند بنیاد مسکن استان ایالم، کارمند جهاد توسعه استان 
کار  پالستیک  شرکت  مدیرعامل  مهران،  رزمی  گروه  فرمانده  ایالم، 

مهران 

نصرت اله   نام:     
الرتی                     نام خانوادگی:   

1340 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:   33342707 -084 اطالعات تماس:   
نمابر:   33342707 -084     

Larti.no93@gmail.com 

عضو هیأت رئیسه اتاق ابازرگانی ایالم 
عضو هیأت رئیسه اتحادیه صادر کنندگان ایالم 

 عضو اتحادیه میوه و تره بار ایالم
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سید مصطفي  نام:     
حائري *       نام خانوادگی:   

1357 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:   33823545 -084 اطالعات تماس:   
نمابر:   33823545 -084     

seyedmostafahaeri@yahoo.com

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایالم دو دوره، عضو هیأت رئیسه اتحادیه 
مدیرعامل شرکت  ایالم،  استان  برتر  جزء صادرکنندگان  صادرکنندگان، 
نمونه  کشاورزان  جزء  مهران،  آباد  رستم  گوسفند  و  گوساله  بندی  پروار 

استان

علی   نام:     
افشار        نام خانوادگی:   

1317 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:   3334222 -0843 اطالعات تماس:   
نمابر:  3332281 -0843     

a.afshar@ilamccima.ir

مدیر عامل شرکت عمران شیر ایالم

محسن  نام:     
چمن آرا *       نام خانوادگی:   

1342 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:   88889023 -021 اطالعات تماس:   
نمابر:   88886978 -021     

Chamanara_mohsen@yahoo.com

و  ایران  مشترک  اتاق  معاون  دوره،  یک  ایالم  بازرگانی  اتاق  رئیس 
عراق، معاون کمیسیون عمران و صدور خدمات فنی مهندسی اتاق ایران، 

مدیرعامل شرکت ایالم عایق 
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سعد  نام:     
حسیني *       نام خانوادگی:   

1336 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:   3824847 -0843 اطالعات تماس:   
نمابر:   3822498 -0843     

s.hosseini@ilamccima.ir

اتحادیه  اول  معاون   - ایالم  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیأت  عضو 
مدیرعامل  مهران-  اختالف  حل  شورای  رئیس   - ایالم  صادرکنندگان 

شرکت بازرگانی سعد حسینی - رئیس اصناف شهرستان مهران

کامل  نام:     
زرین قلم *       نام خانوادگی:   

1342 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:   33825437 -084 اطالعات تماس:   
نمابر:   33825437 -084     

k.zaringhalam@ilamccima.ir

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایالم، نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان 
اتاق  عضو  ایالم،  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیأت  عضو  ایالم،  استان 

مشترک ایران و عراق

سجاد  نام:     
شیرخاني*        نام خانوادگی:   

1354 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:   33368027 -084 اطالعات تماس:   
نمابر:   33332281 -084     

s.shirkhani@ilamccima.ir

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایالم، عضو اتحادیه صادرکنندگان 
استان ایالم، جزء صادرکنندگان برتر استان ایالم هشت دوره
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* عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

فرزاد  نام:     
فیض اللهي *      نام خانوادگی:   

1349 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:   32244015 -084 اطالعات تماس:   
نمابر:   33827060 -084     

f.feizolahi@ilamccima.ir

ریاست اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان استان ایالم، عضو هیأت 
نمایشگاهی  شرکت  مدیره  هیأت  رئیس  ایالم،  اصناف  بسیج  رئیسه 
مرزنشینان  تعاونی  شرکت  مدیرعامل  ایالم،  استان  پردیس  بین المللی 

چوار، مدیرعامل شرکت بازرگانی فیض اللهی )صادرات و واردات(

ایوب نام:     
غیاثي *  نام خانوادگی:   

 1345 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:   33338216 -084    33335793 -084 اطالعات تماس:   
نمابر:   33334382 -084     

Kp.export@yahoo.com

اتاق  نمایندگان  هیأت  عضو  ایالم،  شهر  شورای  رئیسه  هیأت  عضو 
بازرگانی ایالم، رئیس اتحادیه پخش مواد غذایی ایالم، عضو هیأت رئیسه 
اجتماعی  فرهنگی  کمیسیون  رئیس  ایالم،  غذایی  مواد  پخش  اتحادیه 

شورای شهر ایالم

مجتبي  نام:     
غیابي*        نام خانوادگی:   

1360 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:   33827052 -084 اطالعات تماس:   
نمابر:   33827052 -084     

m.ghiai@ilamccima.ir

کمیسیون  رئیس  ایران،  اتاق  گردشگری  کمیسیون  رئیس  نایب 
اتاق ایالم، عضو هیأت رئیسه اتحادیه صادرکنندگان استان  گردشگری 
ایالم 2 دوره، رئیس هیأت مدیره شرکت صادرات واردات توکل مهران، 

از صادرکنندگان برتر استان ایالم دو سال 
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1- سعيد  پورآبادي
2- محمد  صمدي

ب- هیأت رئیسه اتاق بجنورد

2- حيدر حيدريان کهنه اوغاز )نایب رئیس اول(

1- محمد صمدي )رئیس(

4- علي محمد جاجرمي )خزانه دار(

3- سيدعلي شريعت )نایب رئیس دوم(

5- سعيد پورآبادي )منشی(

الف_  هیأت نمایندگان منتخب اتاق بجنورد در اتاق ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بجنورد
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محمد  نام:     
صمدي *        نام خانوادگی:   

1322 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  0584-2236079 اطالعات تماس:   
نمابر:  0584-2236763     

ج- هیأت نمایندگان اتاق بجنورد

Stc_iran@yahoo.com

اتحادیه صادرکنندگان  رئیس   - خراسان شمالی  بازرگانی  اتاق  رئیس 
خراسان شمالی- 25 سال دارای کارت بازرگانی و فعالیت در امر صادرات 

و واردات- هیأت رئیسه اتحادیه تجار و بازرگانان ایران در ترکمنستان

حیدر   نام:     
حیدریان        نام خانوادگی:   

1332 تاریخ تولد:   
دیپلم   میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  058-32315221 اطالعات تماس:   
نمابر:  058-32315221     

Omid_hedarian@yahoo.com

مدیرعامل شرکت بجنورد پالستیک

سیدعلی  نام:     
شریعت   نام خانوادگی:   

 1343 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 058-32311903 اطالعات تماس:   
نمابر: 058-32311904     

sefidarmaghan@yahoo.com 

مدیرعامل شرکت آرد سفید ارمغان
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سعید  نام:     
پورآبادي *       نام خانوادگی:   

1343 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  058-32253434 اطالعات تماس:   
نمابر: 058-32253434     

bojnord@yahoo.com

امور بازرگانی

علی محمد  نام:     
جاجرمی        نام خانوادگی:   

1358 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  058-32263924 اطالعات تماس:   
نمابر:  058-32263924     

Khorasan.golchinfoam@yahoo.com

مدیرعامل شرکت گلچین فوم

غالمعلی   نام:     
اعظمی پور        نام خانوادگی:   

1342 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  05138466477 اطالعات تماس:   
نمابر:  05138466477     

Ali.asaat@yahoo.com

مدیرعامل شرکت نمک یددار شور
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ابوالقاسم  نام:     
تقی زاده        نام خانوادگی:   

1330 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  058-32234215 اطالعات تماس:   
نمابر:  058-32234215     

Gh_taghizade@yahoo.com

امور بازرگانی

بیگلر  نام:     
پرهامی        نام خانوادگی:   

1327 تاریخ تولد:   
کارشناسی      میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  058-32728242 اطالعات تماس:   
نمابر:  058-32728241     

info@kanigol.com

مدیرعامل شرکت کانی گل

علی محمد  نام:     
ژائله مایوان        نام خانوادگی:   

1330 تاریخ تولد:   
دیپلم   میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  058-36459447 اطالعات تماس:   
نمابر:  058-36459039      

Alimohammad.zhaleh@yahoo.com

مدیربازرگانی شرکت برگ سبز مایوان
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علی اصغر   نام:     
علی آبادی        نام خانوادگی:   

1337 تاریخ تولد:   
دیپلم     میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  058-32238860 اطالعات تماس:   
نمابر:  058-32210701     

Aliabadi_2010@yahoo.com

مدیر عامل شرکت شن شویی و سنگ شکن کالغ آشیان و بتن آماده 
نجم

غالمرضا   نام:     
شیراله        نام خانوادگی:   

1341 تاریخ تولد:   
فوق دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  058-32414615 اطالعات تماس:   
نمابر:  058-32414614     

Dazrihs.3355@yahoo.com

مدیرعامل بازرگانی شیرزاد

اشکان  نام:     
کاویانی        نام خانوادگی:   

1341 تاریخ تولد:   
دیپلم    میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  058-32242998 اطالعات تماس:   
نمابر: 058-32242998     

Kaviyan.co@gmail.com

شمالی-  خراسان  کشاورزی  مکانیزاسیون  خدمات  شرکت  مدیرعامل 
شرکت کشت و صنعت کاویان
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نورمراد  نام:     
یزدانی        نام خانوادگی:   

1340 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  32261302- 058 اطالعات تماس:   
نمابر:  058-32261302     

Abozar_co@yahoo.com

اتاق  نمایندگان  هیأت  عضو  خورشید-  ترابو  آلتین  شرکت  مدیرعامل 
بجنورد

صادرکننده نمونه سال های 92-89 به کشورهای آسیای میانه و سایر 
کشورها

* عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

حسنعلی  نام:     
مرادیان        نام خانوادگی:   

1349 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  051-37521820 اطالعات تماس:   
نمابر:  051-37521820     

alimoradean@gmail.com

کارشناس امور گمرکی

علی نام:     
گرمه   نام خانوادگی:   
 1332 تاریخ تولد:   

دیپلم   میزان تحصیالت:   
سوابق کاری:   

تلفن: 058-32221237 اطالعات تماس:   
نمابر: 058-32244702     

bojnordkala89@yahoo.com

مدیرعامل شرکت بازرگانی بجنورد کاال، مسؤول تربیت بدنی شهرستان 
بجنورد
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1- عبدالرسول  ابراهيمي
2- حسين  حيدري

3- علي اکبر  شريف پوربوشهري
4- امير  شهرياري
5- مختار  قاسمي

6- خورشيد  گزدرازي
7- مجيد  مرندي خانشان

8- سيدحسين  معروف

ب- هیأت رئیسه اتاق بوشهر

2- مختار قاسمي )نایب رئیس اول(

1- علي اکبر شريف پوربوشهري )رئیس(

4- خورشيد گزدرازي )خزانه دار(

3- عبدالمجيد کارداني )نایب رئیس دوم(

5- سيدحسن فرحي بزرگ )منشی(

الف_  هیأت نمایندگان منتخب اتاق بوشهر در اتاق ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر
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علي اکبر  نام:     
شریف پور بوشهري *        نام خانوادگی:   

  1336 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  077-3324460  077-3333057   077-3324160 اطالعات تماس:   
نمابر:  077-33324972     

Sharifpour_trading@yahoo.com

در  بوشهر  بازرگانی  اتاق  رئیس  بازرگانی -  در حوزه  فعالیت  30 سال 
دوره هفتم- عضو هیأت رئیسه اتاق بوشهر در دوره ششم

مختار  نام:     
قاسمي *       نام خانوادگی:   

1333 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  077-33323855 اطالعات تماس:   
نمابر:  077-33322803     

Mokhtar.ghasemi33@gmail.com

نایب رئیس و دبیر اجرائی اتاق بازرگانی بوشهر در دوره هفتم - عضو 
هیأت رئیسه اتاق بازرگانی بوشهر طی دوره  ششم و هفتم - عضو هیأت 
نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر طی پنجم، ششم و هفتم - عضو هیأت 

نمایندگان اتاق بوشهر در دوره پنجم

عبدالمجید  نام:     
کاردانی        نام خانوادگی:   

1337 تاریخ تولد:   
کارشناسی میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  077-3332103 اطالعات تماس:   
نمابر:  33538808     

Majid.1337@yahoo.com

فعالیت در حوزه صنعت سال 1370 تا کنون- عضو هیأت نمایندگان 
اتاق بازرگانی بوشهر و اتاق ایران در دوره ششم - عضو هیأت نمایندگان 

اتاق بازرگانی بوشهر در دوره هفتم- رئیس خانه صنعت و معدن استان



68

هر
وش

ق ب
 اتا

ان
دگ

ماین
ت ن

هیأ
ی 

ضا
اع

خورشید  نام:     
گزدرازي*        نام خانوادگی:   

1349 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  33334446-8 - 077 اطالعات تماس:   
نمابر: 077-33323964     

khorshidgazderazi@yahoo.com

مدیر عامل شرکت خدمات بازرگانی دشتی نجیرم از سال 1374 - عضو 
هیأت نمایندگان اتاق بوشهر و ایران در دوره ششم - عضو هیأت رئیسه 
اتاق بوشهر در دوره هفتم - رئیس هیأت مدیره شرکت حمل و نقل لیان 

پارس ترابر از سال 1390 تاکنون

سید حسن  نام:     
فرحی بزرگ         نام خانوادگی:   

1332 تاریخ تولد:   
فوق دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  077-33442126 اطالعات تماس:   
نمابر: 077-33442126     

bccimbu@gmail.com

در  فعالیت  هفتم-  دوره  در  بوشهر  بازرگانی  اتاق  رئیسه  هیأت  عضو 
به  مسواک  بوشهر  مدیرعامل شرکت  سال-   30 مدت  به  حوزه صنعت 

مدت 20 سال

عبدالرسول  نام:     
ابراهیمي *        نام خانوادگی:   

1333 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  077-33341222 اطالعات تماس:   
نمابر:  077-33326672     

r.ebrahimibussiness@yahoo.com

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر و اتاق ایران در دوره ششم 
و هفتم- فعالیت بازرگانی به مدت 30 سال
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حسین نام:     
حیدري *  نام خانوادگی:   

 1334 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  4540601 - 077 اطالعات تماس:   
نمابر:  077-4540007   077-3330007     

bccimbu@gmail.com

بوشهر در دوره ششم و هفتم-  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  عضو هیأت 
فعالیت در حوزه مرغداری از سال 90 تاکنون - فعالیت در حوزه معدن 

از سال 65 تاکنون 

حسین نام:     
باباخانی   نام خانوادگی:   

 1348 تاریخ تولد:   
فوق دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 077-33322098 اطالعات تماس:   
نمابر: 077-33326274     

babakhanitkd@yahoo.com

فعالیت بازرگانی به مدت 21 سال- عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی 
بوشهر در دوره هفتم

سیروس  نام:     
دهقانی        نام خانوادگی:   

1344 تاریخ تولد:   
دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ مطالعات خلیج فارس   میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  077-33536487 اطالعات تماس:   
نمابر:  077-33536431     

Adak7096@yahoo.com

فعال در بخش صادرات مواد معدنی از سال 1382 تاکنون - عضو هیأت 
نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر و ایران در دوره ششم و هفتم
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علی محمد  نام:     
صمیمی        نام خانوادگی:   

1334 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  077-33322073 اطالعات تماس:   
نمابر:  077-33322803     

 
shahdinehdate@yahoo.com

خرمای  شهدینه  مدیرعامل شرکت  دلوار-  مدیره شرکت  هیأت  عضو 
و  مدیریت  بخش  مقام  قائم  دشتستان-  مبرد  و  یخ  دشتستان- شرکت 
دانشگاه شیراز در بخش  دانشگاه شیراز- عضو هیأت علمی  حسابرسی 
مدیریت و حسابداری - نماینده انجمن ملی خرمای استان در انجمن ملی 

خرمای ایران - فعال در حوزه کشاورزی 

محمد  نام:     
عبادی        نام خانوادگی:   

1326 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  077-33530526 اطالعات تماس:   
نمابر:      

bccimbu@gmail.com

امیر  نام:     
شهریاري *       نام خانوادگی:   

1364 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  077-33453997-9 اطالعات تماس:   
نمابر:  077-33452270     

bistetir@gmail.com

از  بوشهر  نور  مرجان  آبزیان  مدیره شرکت  رئیس هیأت  و  مدیرعامل 
سال 1390 تا کنون، کسب مقام صادرکننده نمونه صنایع کوچک استان 
بوشهر در سال 1392، کسب مقام دوم صادرات میگوی کشور در سال 
1392، عضو شورای بازرگانی مشترک ایران - اسپانیا با پرتغال از سال 
1393 تاکنون، عضو هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران از 

سال 1392 تا کنون، عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین
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مرتضی  نام:     
کاظمی        نام خانوادگی:   

1323 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  077-33440398 اطالعات تماس:   
نمابر:  077-33440007     

Kazemi2@yahoo.com 

* عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

سید حسین  نام:     
معروف *       نام خانوادگی:   

1347 تاریخ تولد:   
کاردانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  33327299 -077  077-33327210 اطالعات تماس:   
نمابر:  33320660 - 077     

marouftrading@gmail.com

هیأت  عضو   - ششم  و  پنجم  دوره  در  بوشهر  بازرگانی  اتاق  رئیس 
نمایندگان اتاق بوشهر و ایران در دوره هفتم

مجید  نام:     
مرندي        نام خانوادگی:   

1342 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  0711-3538548 اطالعات تماس:   
نمابر:  0711-3538549     

M_marandi@usa.net

رئیس اداره سفارشات شیالت ایران به مدت 2 سال- مدیرعامل کارگاه 
پرورش میگو به مدت 4 سال- مدیرعامل کارخانه فرآوری آبزیان به مدت 
5 سال- مدیرعامل بازرگانی مجید مرندی به مدت 12 سال- مدیرعامل 
کننده  صادر  مرندی-  مجید  و  رسولیها  حاجی  محسن  تضامنی  شرکت 
برتر استانی در حوزه آبزیان- عضو هیأت نمایندگان اتاق بوشهر در دوره 

هشتم
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1- محمد  آشينه
2- مهرداد  بازرگان

3- ابراهيم پورحيدري
4- محمدامين  صباغي زاده

5- محمدرضا صفا
6- سيدحمدي  هاشمي

ب- هیات رئیسه اتاق بندرعباس

2- مهرداد بازرگان )نایب رئیس اول(

1- محمدامين صباغی زاده )رئیس(

4- سيدحمدي هاشمي )خزانه دار(

3- محمدرضا صفا )نایب رئیس دوم(

5- حسن روحاني تازياني )منشی(

الف_  هیأت نمایندگان منتخب اتاق بندرعباس در اتاق ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس
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محمد امین  نام:     
صباغي زاده *       نام خانوادگی:   

1333 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  32222636 -076 اطالعات تماس:   
نمابر:  33555017 -076     

مهرداد  نام:     
بازرگان  *      نام خانوادگی:   

1337 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  076-33553337 اطالعات تماس:   
نمابر:  076-33555290     

محمدرضا  نام:     
صفا *       نام خانوادگی:   

1347 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  32235000 -076 اطالعات تماس:   
نمابر:  32230001 -076     

ج- هیأت نمایندگان اتاق بندرعباس

Ma.sabnaghizadeh@iccim.ir

mehrdadbazargan@yahoo.com

Safa_trading20@yahoo.com

دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان،  
موسس انجمن بازار اوزیهای بندرعباس، سه دهه سابقه تجارت، صادرات 
و واردات، عضو شورای اداری استان، ریاست اتحادیه کارگزاران گمرکی 

بندرعباس، رئیس هیأت مدیره مرکز نگهداری ایتام و معلولین سمت

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بندرعباس دوره هفتم نائب رئیس 
اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  ششم،  دوره  بندرعباس  بازرگانی  اتاق  اول 
بازرگانی بندرعباس دوره ششم، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، رئیس 

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان بندرعباس

بازرگانی و سفارش منسوجات کشورهای آسیایی از سال 1370
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سید حمدي  نام:     
هاشمي *       نام خانوادگی:   

1348 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  32230731 -076 اطالعات تماس:   
نمابر:  32230730 -076     

seyedhamdi@gmail.com

تا   1386 سال  از  بندرعباس  بازرگانی  اتاق  شیمیایی  انجمن  مسئول 
1388، عضو اتاق مشترک ایران و بحرین از سال 1386 تاکنون، عضو 
هیات نمایندگان اتاق ایران، عضو جامعه نیکوکاری ابرار اتاق ایران، عضو 
اتاق مشترک ایران و امارات،فعالیت ساختمان سازی، صادرات خوراک دام 

و طیور - عضو اتاق ایران و چین و ایران و عمان

محمد  نام:     
آشینه *        نام خانوادگی:   

1348 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  32242410 -076 اطالعات تماس:   
نمابر:  32242410 -076     

m.ashineh48@yahoo.com

نماینده اتاق در جلسات تخصصی کار آفرینی و اشتغال و سرمایه گذاری 
استانداری هرمزگان، هیات موسس دانشگاه پیام نور واحد خمیر در استان 
هرمزگان، استاد دانشگاه پیام نور، نماینده در جلسات تخصصی کارگروه 
صنعت و معدن استانداری هرمزگان، بیش از 10 سال سابقه صادرات در 

مواد معدنی و واردات در زمینه باطری های صنعتی

حسن   نام:     
روحانی تازیانی        نام خانوادگی:   

1355 تاریخ تولد:   
کارشناسی علوم سیاسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  32236812  -076 اطالعات تماس:   
نمابر:  32235913 -076     

rohani152@gmail.com

اتاق  رئیسه  هیات  عضو  کارپل،  تجارت  و  صنعت  شرکت  مدیرعامل 
بازرگانی بندرعباس دوره هفتم، مدیر بازاریابی شرکت ولینگتن در ایران، 
رئیس هیات مدیره تعاونی غرب، رئیس کمیسیون صادرات و واردات اتاق 

بازرگانی بندرعباس
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عباس   نام:     
براهیمی قلعه قاضی        نام خانوادگی:   

1345 تاریخ تولد:   
دکترای جامعه شناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  076-35258233 اطالعات تماس:   
نمابر:  076-35258234      

kharazmiqst.ac@iran.ir

مدیرمسئول و سردبیر هفته نامه خلیج فارس دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
بندرعباس، نماینده ویژه ریاست عالی دانشگاه در استان های کرمان، هرمزگان 
و سیستان و بلوچستان، نماینده ریاست دانشگاه آزاد اسالمی در تشکل های 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویان  و  استادان  مذهبی  هیأت های  و  سیاسی 
هرمزگان به مدت 10 سال، رئیس کارگروه تخصصی اقتصادی، سرمایه گذاری 

و درآمدزایی ستاد هماهنگی دانشگاه های آزاد اسالمی هرمزگان

علی  نام:     
باژیان        نام خانوادگی:   

1335 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  32246700 -076 اطالعات تماس:   
نمابر:  32246700 -076     

saffanco@gmail.com

مدیرعامل شرکت سفان
عضو هیات رئیسه و خزانه دار اتاق بازرگانی بندرعباس دوره ششم 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بندرعباس دوره هفتم 

علیرضا  نام:     
آقاچه دربندی   نام خانوادگی:   

 1345 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 32227705 -076 اطالعات تماس:   
نمابر: 322227704 -076     

darbandi.hamed@yahoo.com

از  دوره  دو  مدت  برای  گمرک  کارگزاران  اتحادیه  مدیره  هیات  عضو 
سال 1388 تاکنون، عضو هیات مدیره انجمن ملی خرمای ایران - شعبه 
بندرعباس برای مدت دو دوره از سال 1388 تا 1393، مدیرعامل و رئیس 
هیات مدیره شرکت برگ های گابریک، فعال در زمینه ترخیص و صادرات 

به مدت 15 سال 
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حمید   نام:     

طیبی        نام خانوادگی:   
1329 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  32240432 -076 اطالعات تماس:   
نمابر:  32240434 -076     

omid_otb@yahoo.com

بیش از 40 سال در امر ترخیص و تجارت، نماینده  ترخیص شرکت 
و شارپ، عضو  اپسون  ال جی،  انحصاری محصوالت  نماینده  مادیران، 
هیات مدیره اتحادیه کارگزاران گمرک بندرعباس )دو دوره(، عضو هیات 
نمایندگان  بندرعباس دوره ششم، عضو هیات  بازرگانی  اتاق  نمایندگان 

اتاق بازرگانی بندرعباس دوره هفتم

کریم   نام:     
خمیسی        نام خانوادگی:   

1329 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  32233892  -076 اطالعات تماس:   
نمابر:  32233892  -076     

info@khamisico.com

مدیر کشتیرانی دریا پارس در بندرعباس از سال 1370 تا سال 1391، 
مدیر کشتیرانی پارس دریا سریع در بندرعباس از سال 1391 تا کنون، 
دوره(،  )دو  بندرعباس  گمرک  کارگزاران  اتحادیه  مدیره  هیات  عضو 
کارگزار گمرک، عضو اتاق بازرگانی ایران و امارات، عضو اتاق بازرگانی 

ایران و کانادا، عضو اتاق بازرگانی ایران و عمان

ابراهیم نام:     
پورحیدري *  نام خانوادگی:   

 1324 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 33678026 -076 اطالعات تماس:   
نمابر: 33678026 -076     

ebrahimpoorheydari@yahoo.com

دوره(،  )دو  هرمزگان  استان  شعبه  ایران-  خرمای  ملی  انجمن  رئیس 
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بندرعباس دوره هفتم، مدیر داخلی 
بیمارستان ارتش، نائب رئیس انجمن ملی خرمای ایران، رئیس کمیسیون 
هیات  عضو  بندرعباس،  بازرگانی  اتاق  طبیعی  منابع  و  آب  کشاورزی، 

نمایندگان اتاق ایران
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* عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

احمد   نام:     
مالیی پلی        نام خانوادگی:   

1345 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  32235771 -076 اطالعات تماس:   
نمابر:  32235771 -076     

 mollaeipoli@yahoo.com

رئیس هیات مدیره شرکت مروارید بندرپل
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بندرعباس دوره ششم 
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بندرعباس دوره هفتم 

سیدیوسف   نام:     
قادری        نام خانوادگی:   

 1336 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  32238212 -076 اطالعات تماس:   
نمابر:  32231475 -076     

s.yousef.qaderi@gmail.com

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بندرعباس در  عضو هیات نمایندگان 
دوره پنجم از سال 1381 تا 1385

عضو هیات مدیره اتحادیه صنف لوازم بهداشتی و طبی
مسئول کمیته  و مدرس رسمی داوران فوتبال استان هرمزگان

مدیرعامل مرکز نگهداري ایتام و معلولین همت از سال 1377 تاکنون
مدیرعامل شرکت بیمه تضمین گستران پارس

سیدعبدالرضا   نام:     
علوی        نام خانوادگی:   

 1334 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  33664143 -076 اطالعات تماس:   
نمابر:  33664143 -076     

alavi1334@gmail.com

مدیرعامل شرکت بازرگانی علوی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
بندرعباس دوره هفتم،  تجارت در امر صادرات و واردات از سال 1355 
تاکنون، نماینده کارخانه های اهتمام جم در عسلویه در امر واردات مواد 
به  مربوط  لوازم  کلیه  و  پوشش  تحت   های  کارخانه  ترخیص  و  اولیه 

کارخانه که با پتروشیمی عسلویه در ارتباط می باشند.
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1- محسن  احتشام
2- سيدعلي  خيريه

3- احمدعلي  هاموني

ب- هیات رئیسه اتاق بیرجند

2- علي اکبر فرامرزي )نایب رئیس اول(

1- محسن احتشام )رئیس(

4- عليرضا خامه زر )خزانه دار(

3- محمدحسين قرباني راد )نایب رئیس دوم(

5- محمدمحسن موهبتي زهان )منشی(

الف_  هیأت نمایندگان منتخب اتاق بیرجند در اتاق ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند
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محسن  نام:     
احتشام  *      نام خانوادگی:   

1339 تاریخ تولد:   
کارشناس ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88810088 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-88346480     

ج- هیأت نمایندگان اتاق بیرجند

ehtesham@tarvadsaffron.com

ملی  نمونه  صادرکننده  سال  سه  کشور،  در  برتر  صادرکننده  دوره  دو 
آزاد  از 10 سال صادرکننده نمونه استانی، مدرس دانشگاه  کشور، بیش 
اسالمی واحد قائنات از سال 83 تا 86، مدرس دانشگاه پیام نور قاین ار 
سال 85 تا 88، ارائه مقاالت مختلف در همایش ها و سمینارها، مجالت 

و روزنامه

علی اکبر  نام:     
فرامرزی        نام خانوادگی:   

1346 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفکس: 32213032 -056 اطالعات تماس:   

Aliakbar.faramarzi@yahoo.com

از  بیرجند  کشاورزی  و  معادن  بازرگانی،صنایع،  اتاق  اول  رئیس  نائب 
سال 85 تاکنون، غرفه دار بازارچه مرزی میل 73، عضو شرکت تعاونی 
کارخانه سیمان  رئیسه  هیأت  جنوبی، عضو  خراسان  استان   مرزنشینان 
باقران، عضو اتاق مشترک ایران و افغانستان، صادرکننده نمونه استانی 

در سالهای 85 و 86

محمدحسین  نام:     
قربانی راد        نام خانوادگی:   

1333 تاریخ تولد:   
کارشناس مدیریت دولتی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  056-2338000-3 اطالعات تماس:   
نمابر:  056-32338004     

M_ghorbani3029@yahoo.com 

مسئول دفتر فنی فرمانداری به مدت 1/5 سال، مسئول امور اداری - 
مالی فرمانداری به مدت 7 سال، معاون مدیر کل امور اجتماعی انتخابات 
از سال  سایپا  نمایندگی 3029  عامل  مدیر  به مدت 3 سال،  استانداری 

84 تا کنون، فعالیت بازرگانی در بخش خرید و فروش خودرو و قطعات
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محمد محسن نام:     
موهبتی زهان   نام خانوادگی:   

 1345 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفکس: 056-32504719 اطالعات تماس:   

admin@biccim.org

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند 
از سال 85 تا کنون، صادر کننده، عضو اتاق مشترک ایران و افغانستان، 

منشی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند

علیرضا  نام:     
خامه زر        نام خانوادگی:   

1356 تاریخ تولد:   
کارشناس مدیریت بازرگانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  056-32230114  اطالعات تماس:   
نمابر:  056-32230115     

Khamehzarkit@yahoo.com

خزانه دار اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند، صادرکننده 
فعال و کارگزار رسمی گمرک ایران، مدیر عامل شرکت حمل و نقل بین 

اللملی خورشید بار ثاوا بیرجند، عضو اتاق مشترک ایران و افغانستان

خالد  نام:     
اکبری آواز        نام خانوادگی:   

1363 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  32345143-056   -   4 و 021-66936243 اطالعات تماس:   
نمابر: 32345144-056    -   2 و 021-66917161     

Acco_kh@yahoo.com

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند 
مدیر عامل شرکت بازرگانی پارت انرژی

فعالیت اقتصادی با کشورهای افغانستان،امارات متحده عربی و پاکستان
عضو اتاق مشترک ایران و افغانستان از سال1388
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حاج علی  نام:     
خدابخشی        نام خانوادگی:   

1333 تاریخ تولد:   
پنجم ابتدایی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  056-32255138 اطالعات تماس:   
نمابر:  056-32255139     

ardgolbarg@gmail.com

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند، 
خزانه دار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بیرجند در دوره اول، مدیر عامل 
مجتمع تولیدی آرد سفید گلبرگ، عضو هیأت رئیسه مجتمع آرد سفید 
صنفی  انجمن  عضو  زاهدان،  نان  و  آرد  شورای  عضو  زاهدان،  کنگان 

کارخانجات آرد استان خراسان

سیدعلی  نام:     
خیریه        نام خانوادگی:   

1330 تاریخ تولد:   
کارشناسی مدیریت بازرگانی میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  056-32221041    -     021-66901939  اطالعات تماس:   
نمابر:  32222737     

a.kheirieh@setarehkian.com

مدیرعامل  جنوبی،  خراسان  ساز  مدرسه  خیرین  رئیس  نایب  و  رئیس 
مدیره  هیأت  رئیس  بیرجند،  کیان  ستاره  کشاورزی   ، دامپروری  شرکت 
مدیره  هیأت  رئیس  نایب  خراسان،  جنوب  مادر  مرغ  تولیدی  مجتمع 
انجمن صنایع خوراک دام و طیور کشور، نایب رئیس شورای هماهنگی 
اتاق  نمایندگان  هیأت  عضو  کشور،  طیور  و  دام  خوراک  کارخانجات 

بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی اتاق ایران و بیرجند

سید حسین  نام:     
خیریه *       نام خانوادگی:   

1336 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  056-32320103   -    021-66901939 اطالعات تماس:   
نمابر:  32222737 -056     

h.kheirieh@mmkj.ir

مدیرعامل مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان، عضو هیأت رئیسه 
خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی، عضو هیأت امنای کانون کارآفرینان 
کانون  دامپروری  و  کشاورزی  کارگروه  سرپرست  جنوبی،  خراسان  برتر 
صنایع   ، کشاورزی  کمیسیون  رئیس  جنوبی،  خراسان  برتر  کارآفرینان 
غذایی ، آب و منابع طبیعی خراسان جنوبی، عضو هیأت نمایندگان اتاق 

بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی اتاق  بیرجند
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محمد رضا  نام:     
سنایی فر              نام خانوادگی:   

1346 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  056-32441515  اطالعات تماس:   
نمابر:  056-32440190     

sanaeefar88@gmail.com

کارگزار رسمی گمرک در خراسان جنوبی، عضو هیأت رئیسه شرکت 
بازرگانی امین بیرجند، رئیس کمیسیون صادرات، حمل و نقل و بازرگانی، 
اتاق  از سال 85 تاکنون، عضو  بیرجند  بازرگانی و صنایع و معادن  اتاق 
و  دستی،سوخت  صنایع  فرش،  صادرکننده  افغانستان،  و  ایران  مشترک 

فرآورده های نفتی

بهرام نام:     
ساتلیخ محمدی        نام خانوادگی:   

1352 تاریخ تولد:   
مهندسی تولیدات دامی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  056-32255391 اطالعات تماس:   
نمابر:  056-32255389     

mohammadi.oloofehshargh@gmail.com

بازرگانی  اتاق  عضو   .89 کارگر  حامی  نمونه  کارفرمای  عنوان  کسب 
تا کنون،  بلژیک. 1393  ایران و  ایران و چین  -  افغانستان -  ایران و 
رئیس هیأت مدیره شرکت طلوع تجارت خاور . صادر کننده نمونه سال 

1393 استان خراسان جنوبی 

غالمحسن  نام:     
راستگو نژاد        نام خانوادگی:   

1334 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  056-32527052  اطالعات تماس:   
نمابر:  056-32528967     

admin@biccim.org

عضو هیأت نمایندگان اتاق بیرجند از سال 85 تا کنون، صادر کننده و 
غرفه دار بازاچه یزدان، عضو اتاق مشترک ایران و افغانستان



83

ند
رج

ق بی
 اتا

ان
دگ

ماین
ت ن

هیأ
ی 

ضا
اع

مرتضی نام:     
یزدان شناس   نام خانوادگی:   

 1337 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 056-32255590 اطالعات تماس:   
نمابر: 056-32255597     

Yazdanshenas.mo@gmail.com

کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  نمایندگان  هیأت  عضو 
بیرجند، عضو هیأت رئیسه در دور اول انتخابات اناق بازگانی بیرجند، 12 

سال رئیس اتاق اصناف، 18 سال رئیس اتحادیه تراشکاران و فلزکاران

حاجی محمد  نام:     
نصیری        نام خانوادگی:   

1347 تاریخ تولد:   
پنجم ابتدایی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  32432951  اطالعات تماس:   
نمابر:  32439901     

nasereakbari@yahoo.com

کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  نمایندگان  هیأت  عضو 
بیرجند، رئیس هیأت مدیره سیمان باقران، صادرکننده نمونه استانی در 

سال های 82،83،86و87

* عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

احمد علی  نام:     
هامونی *       نام خانوادگی:   

1336 تاریخ تولد:   
فوق دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  056-32255590 اطالعات تماس:   
نمابر:  056-32255597     

ahmadhamooni@gmail.com

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند، 
دارای 12 سال سابقه در صنعت کاشی و سرامیک
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1- عباس  آرگون
2- يحيي آل اسحاق

3- حسين ابويی مهريزی
4- سيدمحمد اتابک

5- سيدبهادر احراميان
6- علی اشرف افخمی
7- ولی اهلل افخمی راد

8- محمد  اميرزاده
9- محمدرضا  انصاري

10- عبدالمهدی بخشنده
11- محمدرضا بهرامن

12- محسن  بهرامي ارض اقدس
13- رضا پديدار

14- کوروش پرويزيان
15- مهدی پورقاضی

16- مهدی جهانگيری کوهشاهی
17- سهيال جلودار زاده

18- سيدرضي  حاجي آقاميري
19- عليرضا خائف

20- مجتبی خسروتاج

21- محسن خليلی عراقی
22- مسعود  خوانساري

23- فاطمه  دانشور
24- ناصر  رياحي
25- کاوه زرگران

26- محمدرضا  زهره وندي
27- جعفر سرقينی

28- لطف اهلل سعيدی
29- پدرام سلطانی

30- سيدحسين سليمی
31- علي  سنگينيان

32- محمدرضا شجاع الدينی
33- مهدي  شريفي  نيک نفس
34- محمدحسين شريعتمدار

35- علی شمس اردکانی
36- مسعود شنتيايی
37- احمد صادقيان

38- حميدرضا صالحی سلمی
39- محسن صالحی نيا

40- محمدعلی طهماسبی

41- حسن عابدی جعفری
42- اسداله عسگراوالدي

43- حسن فروزان فرد
44- فرهاد  فزوني

45- مسعود کرباسيان
46- عليرضا کالهی صمدی

47- احمد کيميايی اسدی
48- محمد  الهوتي
49- مرتضی لطفی

50- مهدی معصومی اصفهانی
51- فريال مستوفی

52- سيده فاطمه  مقيمي
53- منصور معظمی

54- محسن مهرعليزاده
55- علی اکبر مهرفرد

56- عال ميرمحمد صادقی
57- محمد نجفی عرب

58- محمدرضا نجفی منش
59- سيدرضا نوروززاده

60- حامد واحدی

ب- هیات رئیسه اتاق تهران

2- مهدی جهانگيری کوهشاهی )نایب رئیس اول(

1- مسعود خوانساري )رئیس(

4- حامد واحدی )خزانه دار(

3- عالء ميرمحمدصادقی )نایب رئیس دوم(

5- سيده فاطمه مقيمي )منشی(

الف_  هیأت نمایندگان منتخب اتاق تهران در اتاق ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
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مسعود  نام:     
خوانساري *        نام خانوادگی:   

1333 تاریخ تولد:   
کارشناس ارشد برنامه ریزی و سیستم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-22018420-2 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-22018435     

masoudkhansari@gmail.com

شرکت  مدیره  هیأت  رئیس   / صدرا  تجارت  آکام  شرکت  مدیرعامل 
اقتصاد نوین / مؤسس و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتی  لیزینگ 
سامان / عضو هیأت مدیره شرکت های سیمان خاش، فارس، خوزستان و 
کارون / معاون وزارت راه و رئیس سازمان حمل ونقل و راهداری در دولت 
اصالحات / مشاور ریاست سازمان تامین اجتماعی در دولت سازندگی / 

معاون وزارت کشاورزی از سال 1359 لغایت 1368

مهدي نام:     
جهانگیري کوهشاهي *  نام خانوادگی:   

 1350 تاریخ تولد:   
دانشجوی سال آخر PHD رشته اقتصاد بین الملل  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 021-22630350 اطالعات تماس:   
نمابر: 021-26601216     

jahangiri@hotmail.com

فرهنگی  میراث  سرمایه گذاری  مدیره شرکت  هیأت  رئیس  و  مؤسس 
نگین  اقتصادی  هلدینگ  مدیره  هیأت  رئیس   / ایران  گردشگری  و 
گردشگری / رئیس هیأت مدیره هلدینگ ساختمانی پارس کیمیا / رئیس 
هیأت مدیره هلدینگ نفت و گاز و انرژی الوان / رئیس اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و یونان / رئیس هیأت امنا مرکز آموزشی علمی کاربردی 

کاراد / رئیس هیأت مؤسس بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه النبی )س(

عالء  نام:     
میرمحمدصادقي *       نام خانوادگی:   

1310 تاریخ تولد:   
 - میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88755031 -021 اطالعات تماس:   
نمابر:  88502747 -021     

alasadeghi@yahoo.com

رئیس انجمن صنایع و معادن گچ کشور
رئیس خانه معدن

رئیس هیات مدیره اتاق های مشترک ایران و کانادا و افغانستان
مدیرعامل شرکت صنایع گچ خوزستان

عضو هیات مدیره شرکت کشتیرانی نور
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سیده فاطمه  نام:     
مقیمي *        نام خانوادگی:   

1337 تاریخ تولد:   
دکترا  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88430134 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-88414388     

sadidbar@yahoo.com

مدیرعامل شرکت کشتیرانی حمل و نقل بین المللی سدید بار از سال
1363 تا کنون، مدیر اجرایی در بخش حمل و نقل بین المللی از سال

دانشگاه  کارآفرینی  توسعه  دفتر  عامل  مدیر   ،  1363 سال  تا   1358
صنعتی شریف از سال 1391 - تا 1392 ، رئیس هیأت مدیره کانون زنان 
مدیر و کارآفرین ایران، عضو هیأت رئیسه اتاق تهران، عضو هیأت رئیسه 

انجمن سراسری شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران

حامد  نام:     
واحدی *        نام خانوادگی:   

1349 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد مدیریت  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88785578 -021 اطالعات تماس:   
نمابر:  88785579 -021     

vahedi@tejaratalvand.com

رئیس هیأت مدیره شرکت بین المللی تجارت الوند )واردکننده نهاده های 
دامی و روغن خام( / سهامدار و عضو هیأت مدیره شرکت کود شیمیائی 
لردگان )اوره و آمونیاک( / رئیس هیأت مدیره مجتمع پتروصنعت گامرون / 
عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ایران )هلدینگ نفت، گاز، پتروشیمی 
رئیس   / ایران  و  تهران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیأت  / عضو  انرژی(  و 

کمیسیون انرژی اتاق تهران / نایب رئیس شورای بازرگانی ایران و یونان

عباس  نام:     
آرگون *       نام خانوادگی:   

1347 تاریخ تولد:   
کارشناس ارشد مدیریت)گرایش مالی( - دکترای حرف های حسابداری  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88107500 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-88713609     

argon.abbas@gmail.com       

رئیس هیأت مدیره شرکت نصر مبین ایرانیان- تولید روی بندر عباس، 
سرمایه  شرکتهای  مدیره  هیات  عضو  آریا-  بندرعباس  کانتینری  پایانه 
گذاری دانایان پارس، تولیدی شیشه ایمنی میرال، ارتباطات هدی ارقام، 
ساحل  نگین  شرکت  مدیره  هیات  عضو  و  عامل  مدیر  شرق-  فراسوی 
رویال- عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد- مشاور 

هیات مدیره شرکت تایدواتر خاورمیانه
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یحیي  نام:     
آل اسحاق *       نام خانوادگی:   

1328 تاریخ تولد:   
کارشناس ارشد مدیریت صنعتی - دکترای مدیریت استراتژیک میزان تحصیالت:   

 سوابق کاری:   

تلفن:  021-88674547 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-88678337     

ale_eshagh@tccim.ir

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره مرکز منسوجات وزارت بازرگانی / معاون 
وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و سازمان صنایع دفاع / وزیر بازرگانی / 
قائم مقام بنیاد مستضعفان / رئیس هیأت مدیره سیمان تهران، سازمان 
عمران، سازمان صنایع، هلدینگ سیاحتی و تفریحی بنیاد، هلدینگ معدن 
فرآور امداد / رئیس انجمن علمی بازرگانی ایران / معاون اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

حسین  نام:     
ابویي مهریزي *        نام خانوادگی:   

1338 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88906562 -021 اطالعات تماس:   
نمابر:  88903579 -021     

abouei@mimt.gov.ir

25 سال سابقه کار در وزارت صنعت، معدن و تجارت
16 سال آن در پستهای میانی و ارشد

سیدمحمد  نام:     
اتابک *       نام خانوادگی:   

1337 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه میشیگان آمریکا  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-22059203 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-22056790     

atabak77@me.com

از مؤسسین و عضو هیأت مدیره انجمن انبوه سازان کشور به مدت 3 
نایب  و  مدیرعامل   / تهران  سیمان  شرکت  مدیره  هیأت  رئیس   / سال 
رئیس هیأت مدیره شرکت اکباتان / عضو شورای مشورتی وزارت صنایع 
و مجلس شورای اسالمی / عضو کمیته فنی راهبردی مرکز تحقیقات 
ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی / مدیر عامل و نایب رئیس هیأت 

مدیره شرکت هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس
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سید بهادر  نام:     
احرامیان *        نام خانوادگی:   

1358 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:    اطالعات تماس:   
نمابر:  66937969 -021     

sales@yazdrollingmill.com

مدیر بازرگانی، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت فوالد یزد، عضو 
هیأت مدیره انجمن تولید کنندگان فوالد ایران و انجمن تولید کنندگان و 

صادر کنندگان سنگ آهن و باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد یزد

علي اشرف نام:     
افخمي *   نام خانوادگی:   

 1329 تاریخ تولد:   
کارشناس مهندسی مکانیک از دانشگاه امیرکبیر  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 2- 22029801 -021 اطالعات تماس:   
نمابر: 22029803 -021     

cmd@bim.ir

و  مدیره  هیأت  رئیس   / اجتماعی  تامین  سازمان  مدیره  هیأت  عضو 
مدیره  هیأت  رئیس   / پتروشیمی  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل 
گروه  رئیس  ایران/  اسالمی  جمهوری  کشتیرانی  سازمان  مدیرعامل  و 
ایران  اتاق مشترک  کارآفرین/ عضو هیأت مدیره  بانک  سرمایه گذاری 
و آلمان/ عضو هیأت مدیره اتاق مشترک ایران و انگلیس/ عضو هیأت 

اجرایی موسسه بین المللی طبقه بندی لویدز انگلستان/

ولي اله   نام:     
افخمي راد *        نام خانوادگی:   

تاریخ تولد:   
مهندسی برق)قدرت( از دانشگاه مشهد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  22664064-27 اطالعات تماس:   
نمابر:  22662600     

afkhami@tpo.ir

وزارت  غیرفلزی  معاونت  مقام  قائم  گیالن/  استان  صنایع  مدیرکل 
صنایع/ مدیرکل صنایع استان خراسان/ معاون وزیر صنایع و مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی ایران76 تا 80/ معاون وزیر صنایع و معادن 
و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از سال 

80 تا 84/ مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سیرجان از 84 تا 92/ 
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محمد  نام:     
امیرزاده *       نام خانوادگی:   

1336 تاریخ تولد:   
مهندسی Civil  از دانشگاه I.I.T  دهلی هندوستان  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-22378378-9 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-22373881     

amirzadeh1957@gmail.com

و  آب  یک  رتبه  راه آهن،  فرودگاه،  راه،  ساختمان،  یک  رتبه  دارای 
و  گاز  نفت،  انتقال آب،  کانال، خط  مانند سدسازی،  مربوطه  موضوعات 
اسکله سازی / سه دوره عضو هیأت مدیره انجمن صدور خدمات فنی و 
مهندسی / صادرکننده نمونه خدمات فنی و مهندسی کشور / عضو هیأت 
مدیره انجمن دوستی ایران و قطر / دو دوره عضو هیأت مدیره سندیکای 

شرکت های ساختمانی 

md@kayson-ir.com

محمدرضا  نام:     
انصاري *        نام خانوادگی:   

1322 تاریخ تولد:   
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد عمران از دانشگاه تهران  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-24801000 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-22135043     

سخنران بخش خصوصی ایران در کنفرانس های برلین، لندن، لوزان و 
پاریس / ارائه دهنده بیش از 100 مقاله علمی و مهندسی در ایران و خارج از 
کشور / مقام هفتم جهان در انبوه سازی مسکن در سال 2013 / صادرکننده 
نمونه کشور برای 8 سال / صادر کننده ممتاز کشور برای 2 سال / مقام 99 
سال 2014 پیمانکاری بین المللی در جهان / حضور و فعالیت در 12 کشور 

جهان و اخذ جوایز متعدد در کشورهای مختلف

عبدالمهدی  نام:     
بخشنده *       نام خانوادگی:   

1337 تاریخ تولد:   
دکترای کشاورزی از دانشگاه نیوکاسل انگلستان   میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88040913 -021 اطالعات تماس:   
نمابر:  8211400 -021     

bakhshandeh50@yahoo.com

عضو هیأت رئیسه دانشگاه چمران اهواز، معاون برنامه ریزی و اقتصادی 
مدیرکل  مستضعفان،  بنیاد  معاون  )2دوره(،  کشاورزی  جهاد  وزارت 
مهندسی وزارت کشاورزی در جنوب، رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز،  
و   38 پایه  تمام  استاد  مستضعفان،  بنیاد  کشاورزی  هلدینگ  مدیرعامل 

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی خوزستان
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محمدرضا نام:     
بهرامن *   نام خانوادگی:   

 1328 تاریخ تولد:   
کارشناسی زمین شناسی از دانشگاه تهران  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 88847460 -021 اطالعات تماس:   
نمابر: 88830581 -021     

bahraman.m.r@gmail.com

ایران/  معدنی  مواد  فراوری  و  تولید  های  شرکت  مدیره  هیات  عضو 
منطقه  فراسنگ محالت/  پیرتاک/  معدنی  همدان/  سنگاب  گدارسنگ/ 
ای/ معادن آذربایجان/ فصلنامه سنگ/ اروم کانسار/ مدیر عامل و عضو 
آذرشهر/  سنگاب  ریز/  نی  معادن  مجتمع  تهران/  فرامز  مدیره:  هیأت 
معدنی ایران سنگ/ مدیر مسئول مجله سنگ و معدن/ عضو کمیته ملی 

برگزاری بیستمین کنگره جهانی معدن/ 

محسن  نام:     
بهرامي ارض اقدس *        نام خانوادگی:   

1335 تاریخ تولد:   
دکترا  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88652412 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-88652420     

mohsenbahrami489@gmail.com

مشاور  بازرگانی،  وزیر  معاون  جمهور،  رئیس  اجرایی  معاون  مشاور 
وزیر نفت، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شهروند، عضو هیات مدیره 

شرکتهای نوسازی و ساختمان تهران، هلدینگ معدنی بانک شهر

رضا  نام:     
پدیدار  *      نام خانوادگی:   

1329 تاریخ تولد:   
تحقیق در عملیات مهندسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88771289 اطالعات تماس:   
نمابر: 021-88888170     

r.padidar@icsogrup-ir.com

تحقیق  انجمن  عضو   / ایران  ریخته گری  انجمن  علمی  هیأت  عضو 
مشاور  شرکت های  انجمن  رئیس   / ایران  معادن  و  صنایع  توسعه  و 
سرمایه گذاری و نظارت بر طرح ها / کارشناس و تحلیلگر اقتصاد انرژی 
و  ریزی  برنامه  مدرس   / کشور  اقتصادی  مطبوعات  و  سیما  و  صدا  در 
تجهیزات  سازندگان  انجمن  رئیس  و  مؤسس  دانشگاه ها/  در  سیستم 

صنعت نفت ایران
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کورش  نام:     
پرویزیان *       نام خانوادگی:   

1345 تاریخ تولد:   
دکترا  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:   021-84842022-3 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-88573835     

ko.parvizian@gmail.com

و  پول  شورای  عضو  پارسیان،  بانک  مدیره  هیات  عضو  و  مدیرعامل 
مدیره  هیات  عضو  ایران،  بانکداری  عالی  موسسه  رئیس  کشور،  اعتبار 

هلدینگ سرمایه گذاری امید، سرمایه گذاری فرهنگیان

مهدي  نام:     
پورقاضي  *      نام خانوادگی:   

1336 تاریخ تولد:   
مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  36425174-7  -  22252500 اطالعات تماس:   
نمابر:  36425178   -   22225383     

mehdi@npolymer.com

عضو هیأت مؤسس انجمن ملی صنایع پالستیک و عضو هیأت مدیره 
انجمن ملی / عضو هیأت مؤسس انجمن صنایع همگن پالستیک و چند 
دوره عضویت در هیأت مدیره انجمن / عضو هیأت مدیره انجمن ملی 
پارس  پلیمر  نیرومند  مهندسی  شرکت  عامل  مدیر   / پالستیک  صنایع 
داوران  هیأت  رئیس   / تهران  گاز  فرافن  شرکت  مدیره  هیأت  رئیس   /

جشنواره صنعت پالستیک در 8 دوره

سهیال  نام:     
جلودارزاده *       نام خانوادگی:   

1337 تاریخ تولد:   
کارشناس مهندسی نساجی از دانشگاه امیر کبیر   میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88914154 -021 اطالعات تماس:   
نمابر:  81774321 -021     

s.jelodarzade@gmail.com

نماینده مجلس در دوره های پنجم، ششم و هفتم/ مدیر کل مدارس 
خارج از کشور/ مسئول تدوین سیاست های کالن نظام در مورد خانواده 
در کمیته بانوان مجمع تشخیص مصلحت نظام/ مشاور امور بانوان وزارت 
صنعت، معدن و تجارت/ رئیس اتحادیه زنان کارگر/ عضو شورای مرکزی 

خانه کارگر/ عضو جمعیت زنان جمهوری اسالمی ایران/ 
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سیدرضي  نام:     
حاجي آقا میري *       نام خانوادگی:   

1330 تاریخ تولد:   
پژوهشگر در زمینه هنر  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  55613141 اطالعات تماس:   
نمابر:  55891406     

razi@razimiri.com

تولید  در  پشم  الیاف  برای  )گیاهی(  طبیعی  رنگرزی  شیوه  در  نوآوری 
و  ایرانی  دستباف  قالی  بافت  شیوه های  در  نوآوری  دستباف،  فرش 
ایران  اصیل  مختلف  سبک های  در  دستباف  فرش  طراحی  در  نوآوری 
/ کار شناس خبره در فدراسیون کارشناسان گلیم و فرش های دستباف 
شرقی )BSOT( در آلمان و چند کشور دیگر اروپائی / کارشناس مرکز 

هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

علیرضا  نام:     
خائف *       نام خانوادگی:   

1344 تاریخ تولد:   
دکترای دندانپزشکی از دانشگاه تافتس امریکا  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  22173232 -021 اطالعات تماس:   
نمابر: 22173232 -021     

arezakhaef@gmail.com

و  شهیدبهشتی  دانشگاه  دندانپزشکی  دانشکده  علمی  هیأت  عضو 
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی / رئیس هیأت مدیره شرکت 
کشت و صنعت پرتو فدک و کارخانجات لوله و پروفیل دژکیان / مؤسس 
و رئیس هیأت مدیره شرکت ساپراپارس / عضو هیأت مدیره شرکت های 
کاالآوران  رایبد،  تجارت  نوآوران  صنعت،  )دژپایپ  دژ  صنعتی  گروه 

فردابین، سپند دژ ساوه، کشت و صنعت آروین سلماس و...( 

مجتبي  نام:     
خسروتاج *       نام خانوادگی:   

1331 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88713276 -021 اطالعات تماس:   
نمابر:  88709202 -021     

m.khosrowtaj@gmail.com

 قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی
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محسن  نام:     
خلیلي عراقي *       نام خانوادگی:   

1308 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88768202 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-88750529     

gmanager@butaneco.com

و  خانگی  لوازم  صنایع  انجمن  و  بوتان  شرکت  مدیره:  هیات  رئیس 
سندیکای توزیع کنندگان گاز مایع و انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون 
صنعت ایران و کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و انجمن 
هیات  عضو  جایگزین،  های  سوخت  و   CNG تجهیزات  سازندگان 
نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران و ایران و...

فاطمه  نام:     
دانشور *       نام خانوادگی:   

1353 تاریخ تولد:   
کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کارشناس ارشد مدیریت  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88674391-2 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-88676501     

sepehrasia_edari@yahoo.com

مدیرعامل شرکت سپهر آسیا/ بنیان گذار موسسه نیکوکاری مهرآفرین/
اخالق  کمیسیون  رئیس  دوره/  چهارمین  در  تهران  شهر  شورای  عضو 
کسب و کار و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی دوره هفتم/ نایب رئیس 

کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران

ناصر  نام:     
ریاحي *        نام خانوادگی:   

1336 تاریخ تولد:   
فارغ التحصیل از دانشگاه ملی ایران در رشته حقوق  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  22140563 اطالعات تماس:   
نمابر: 22094279     

n_riahi@darmanara.com

سهامدار و عضو هیأت مدیره شرکت های وردا، گروه زرتاک، پالسما گستر، 
دارو پالسما، آرین پالسما، دایا آرین / سهامدار و رئیس هیأت مدیره شرکت 
شرکت  بهترین  به عنوان  اتریش،    EXAMON Handelsges.m.b.H
 2013 Export Preis تجاری اتریش در سال 2013 و دریافت کننده جایزه
از سوی اتاق بازرگانی اتریش / مؤسس شرکت Exapharma کانادا، اولین 

شرکت جمع آوری کننده پالسما در کشور کانادا
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کاوه نام:     
زرگران *  نام خانوادگی:   

 1357 تاریخ تولد:   
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 88882632 -021 اطالعات تماس:   
نمابر: 88881938 -021     

ifif.food@yahoo.com

عضو هیأت نمایندگان و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، عضو 
/عضو  ایران  غذایی  صنایع  انجمن های  کانون  دبیرکل  و  مدیره  هیأت 
اتاق  رئیسه  هیأت  عضو   / هفتم  دوره  در  ایران  اتاق  نمایندگان  هیأت 
مشترک بازرگانی ایران و روسیه / عضو کمیته فنی قانونی مواد خوراکی 
و آشامیدنی وزیر بهداشت / عضو شورای مشورتی تشکل های اتاق ایران

محمدرضا  نام:     
زهره وندي *       نام خانوادگی:   

1345 تاریخ تولد:   
مهندسی عمران  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88886714 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-77904934     

info@almasgroupiran.com

رئیس هیأت مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران /
فعالیت در زمین ههای بازرگانی قطعات آسانسور پله برقی / مدیرعامل 
شرکت  مدیره  هیأت  رئیس   / سبالن  نگین  الماس  آسانسور  شرکت 
آسانسور الماس نگین/ عضو کمیسیون سرمایه گذاران اتاق ایران/ نایب 

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران

جعفر  نام:     
سرقیني *        نام خانوادگی:   

1337 تاریخ تولد:   
دکترای معدن  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88908013 -021 اطالعات تماس:   
نمابر:  88807476 -021     

sargheini@mimt.jov.ir

وزارت صنعت معدن، تجارت از سال 1363 تاکنون
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پدرام  نام:     
سلطاني *       نام خانوادگی:   

1348 تاریخ تولد:   
دکترای حرفه ای پزشکی از دانشگاه تهران - MBA از دانشگاه منچستر میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  26208341 اطالعات تماس:   
نمابر:  26208331     

pedram@soltani.info

رئیس هیأت مدیره گروه شرکتهای پرسال، نایب رئیس اتاق بازرگانی، 
هیأت  عضو  هشتم(،  و  هفتم  )دوره  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
ایران  بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و  اتاقهای  نمایندگان 
مدیره صندوق  هیأت  عضو  و  مدیرعامل  هشتم(،  و  هفتم  )ادوار ششم، 
ایران، دبیرکل و عضو هیأت مدیره  نفتی  توسعه صادرات فراورده های 

اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

لطف اهلل  نام:     
سعیدی *       نام خانوادگی:   

1338 تاریخ تولد:   
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88820480 -021 اطالعات تماس:   
نمابر:  88305888 -021     

saeedilotf41@gmail.com       

معاون وزیر و رئیس سازمان شیالت ایران، مدیرعامل شرکت کشتیرانی 
والفجر و شرکت تولید تجهیزات سنگین - هپکو

سیدحسین  نام:     
سلیمي *        نام خانوادگی:   

1318 تاریخ تولد:   
کارشناس ارشد مهندسی از آمریکا    میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88810531 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-88810532     

hosseinsalimi@yahoo.com

عضو هیأت رئیسه اتاق ایران در دوره پنجم / عضو هیأت مدیره انجمن 
رئیس   / ایران  کنفدراسیون صنایع  مدیره  هیأت  / عضو  مدیران صنایع 
انجمن سرمایه گذار یهای مشترک ایرانی و خارجی / عضو هیأت مدیره 
شورای ایران و سوئیس / نماینده اتاق ایران در شورای سازمان بورس 
اوراق بهادار تهران / نماینده اتاق ایران در سازمان جذب سرمایه گذاریها 

و کمک های فنی خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی
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محمدحسین  نام:     
شریعتمدار *       نام خانوادگی:   

1320 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88346726 -021 اطالعات تماس:   
نمابر:  88346720 -021     

h.shariatmadar@iccim.ir

رئیس اولین کمسیون کشاورزی اتاق ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق 
از سال 78 لغایت 84، رئیس هیات اجرائی و سرپرست مرکز ملی مطالعات 
راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، رئیس دفتر ساماندهی و توانمندسازی 
کشاورزی  مدیرکل  کشور،  برنج  ستاد  رئیس  ایران،  اتاق  آب  و  کشاورزی 
شرکت  مدیرعامل  زراعی،  سهامی  شرکتهای  مدیرعامل  فارس،  استان 
مهندسین مشاور آب و کشاورزی پایدار، مدیرعامل انجمن مقابله و سازگاری 

با خشکسالی، عضو هیات مدیره انجمن علمی بذر ایران

علي  نام:     
سنگینیان *        نام خانوادگی:   

1350 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد و دکترای مدیریت اجرایی با گرایش مالی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-43692000 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-88659887     

sanginian@gmail.com    

بانک گردشگری  امین / عضو هیأت مدیره  تامین سرمایه  مدیرعامل 
/ معاون ناشران و اعضا، معاون مطالعات اقتصادی؛ بورس اوراق بهادار 
تهران / دبیر هیأت مدیره بورس اوراق بهادار تهران / نایب رئیس هیأت 
مدیره فرابورس ایران / مدیر و بنیان گذار بورس منطقه ای کیش / عضو 
اتاق بازرگانی انگلیس و ایران / نماینده بورس در کمیسیون سرمایه گذاری 

و کارآفرینی اتاق ایران

محمدرضا  نام:     
شجاع الدیني *   نام خانوادگی:   

1333 تاریخ تولد:   
دکترا میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88640449 -021 اطالعات تماس:   
نمابر:  88640448 -021     

mshojae@gmail.com

و  معدن  وزیر صنعت،  مشاور  ملی،  توسعه  عامل صندوق  هیات  عضو 
تجارت، عضو هیات عامل بانک مرکزی
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مهدي نام:     
شریفي نیک نفس  * نام خانوادگی:   

 1347 تاریخ تولد:   
دکترا  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 021-88881740 اطالعات تماس:   
نمابر: 021-88881726     

ceo@petrochem-ir.net              

شرکت  مدیره  هیات  عضو  پتروشیمی،  بازرگانی  شرکت  مدیرعامل 
پتروشیمی ایالم و شرکت اسپک و شرکت پترو اکسیر کیش، سمتهای 

مدیریتی در بانک صنعت و معدن

علي  نام:     
شمس اردکاني *        نام خانوادگی:   

1322 تاریخ تولد:   
دکترای اقتصاد انرژی دانشگاه ایلینوی آمریکا  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفکس:  021-88171701-3 اطالعات تماس:   

ashams110@yahoo.com

و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  زیست  محیط  و  انرژی  کمیسیون  رئیس 
معادن ایران / رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان 
ماشین آالت سنگین معدنی، راه سازی و ساختمانی و رئیس هیأت مدیره 
 / ایران  انرژی  صنایع  و  مهندسی  فنی  خدمات  صادرکنندگان  اتحادیه 
/ رئیس هیأت  اجرایی آن  آزاد قشم و نخستین رئیس  بنیانگذار منطقه 

مدیره شرکت گروه سرمایه گذاران کیش

مسعود  نام:     
شنتیایی *       نام خانوادگی:   

1332 تاریخ تولد:   
مهندسی نقشه برداری و فتوگرامتری   میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88505013-15 اطالعات تماس:   
نمابر:  88769521     

ceo@mna.ir

رئیس  نایب  و  موسس  افزار،  میکرونرم  تولیدی  شرکت  عامل  مدیر 
موسس  ایران،  اطالعات  فناوری  تجهیزات  تولیدکنندگان  سندیکای 
رئیس  ایران،  انفورماتیک  صنایع  تحقیقات  مرکز  مدیره  هیات  عضو  و 
اتحادیه شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی 
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احمد  نام:     
صادقیان *       نام خانوادگی:   

1332 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88729835-40 -021 اطالعات تماس:   
نمابر:  88722666 -021     

ahmad@sadeghian.com 

کنون،  تا   1360 سال  از  یزد  کویر  ستاره  فرش  مدیرعامل  و  موسس 
موسس و رئیس هیأت مدیره شرکت تک ماکارون از شرکت 1373 تا 

کنون، موسس و عضو هیأت مدیره چندین شرکت تولیدی دیگر 

حمیدرضا  نام:     
صالحي سلمي *        نام خانوادگی:   

1347 تاریخ تولد:   
مهندسی برق )قدرت( از دانشگاه صنعتی امیرکبیر  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفکس:  88825110 اطالعات تماس:   

hrssalhi@gmail.com

فناوری اطالعات  اتاق تهران، رئیس کمیسیون  انرژی  نایب رئیس کمیسیون 
مدیره  هیأت  و عضو  دبیر   / ایران  معادن  و  بازرگانی، صنایع  اتاق  دانش بنیان  و 
سندیکای صنعت برق ایران / عضو هیأت مدیره خانه صنعت و معدن تهران / عضو 
هیات امناء جامعه فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( / 
مدیرعامل و نایب رئیس شرکت آزمایشگاه های صنایع انرژی )EPIL( / نایب 

رئیس شرکت صانیر / عضو هیأت مدیره شرکت ایران سوئیچ و ساپتا

محسن  نام:     
صالحي نیا *        نام خانوادگی:   

1339 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88908217 -021 اطالعات تماس:   
نمابر:  88900551 -021     

salehinia@mimt.jov.ir
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حسن  نام:     
فروزان فرد *        نام خانوادگی:   

1354 تاریخ تولد:   
کارشناس اقتصاد نظری از دانشگاه تهران، MBA از کارلتون کانادا، DBA از بریتانیا میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  66247224 -021 اطالعات تماس:   
نمابر: 66203777 -021     

info@forouzanfard.ir

و  مؤسس  کامبیز،  غذایی  صنایع  تولیدی  شرکت  مدیره  هیأت  رئیس 
مهندسین  شرکت  ایران،  وری  بهره  مدیریت  مرکز  مدیره  هیأت  عضو 
 / بهره وران  نوین  هوشمند  توسعه  شرکت  هوشمند،  پارسیان  مشاور 
عضویت در انجمن متخصصین صنایع غذا، انجمن مدیریت کیفیت ایران، 
انجمن مشاوران مدیریت، انجمن اقتصاددانان ایران، رئیس هیأت مدیره 

سندیکای صنایع کنسرو ایران و... 

محمدعلی نام:     
طهماسبی  * نام خانوادگی:   

 1335 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    کارشناسی

سوابق کاری:   

تلفن: 88945021-2 -021 اطالعات تماس:   
نمابر: 88941208 -021     

معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در دو دوره

حسن  نام:     
عابدي جعفري *        نام خانوادگی:   

1330 تاریخ تولد:   
دکترا  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  77507943 -021 اطالعات تماس:   
نمابر: 77504928 -021     

 
h_abedijafari@yahoo.com

بخشهای  مدیریت  دانشگاه،  مدرس  وزیر،  معاون  و  بازرگانی  وزیر 
آموزشی، دفاعی
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فرهاد  نام:     
فزوني *       نام خانوادگی:   

1326 تاریخ تولد:   
دکترای اقتصاد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88861470-9 اطالعات تماس:   
نمابر: 021-88833755     

farhad@fozouni.com

و  ایران  اتاق  رئیس  نفتی-  فراوردهای  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
انجمن  مدیره  هیأت  ایران-  صنعتی  متخصصین  انجمن  رئیس  عراق- 

کشتیرانی و خدمات وابسته

علیرضا  نام:     
کالهي صمدي *       نام خانوادگی:   

1352 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-81930140 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-88762471     

akolahi@abharcable.com

انرژی  فدراسیون  مدیره  هیات  عضو  برق-  صنعت  سندیکای  ریاست 
آوازه)دی جی  نوآوران فن  و  پارس  وابسته و شرکتهای سرآوا  و صنایع 
کاال( - رئیس هیات مدیره شرکت سیم و کابل ابهر- مدیر اجرایی گروه 

صنعتی نورین- نایب رئیس هیات مدیره گرانول قزوین 

مسعود  نام:     
کرباسیان *       نام خانوادگی:   

1335 تاریخ تولد:   
دکترا میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  82991 -021 اطالعات تماس:   
نمابر:  88890893 -021     

mkarbasian@gmail.com

عالی  مشاور  تهران،  بازرگانی  اتاق  مشاور  ایران،  گمرک  کل  رئیس 
شهردار تهران، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره سازمان سرمایه گذاری 

و مشارکت های مردمی، معاون خدمات شهری شهرداری تهران و ...
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احمد نام:     
کیمیائي اسدي *  نام خانوادگی:   

 1358 تاریخ تولد:   
مهندسی نساجی از دانشگاه امیرکبیر  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 88535346-7 -021 اطالعات تماس:   
نمابر: 88743162 -021     

mhka.1362@yahoo.com

انجمن  هیأت مدیره  عضو   / الیاف  کیمیا  کیسه بافی  شرکت  تاسیس 
سال  در  استانی  برتر  کارآفرین   / پلی پروپیلن  کیسه های  تولیدکنندگان 
1389 )اشتغال زایی برای بیش از هزار نفر درطی دو سال( / صادرکننده 
و  خیریه  امور  به  کمک   / سال(   4 مدت  )به  استانی  برتر  تولیدکننده  و 
بزرگ  نمایشگاه های  در  فعال  حضور   / فارس  استان  در  مسجد  احداث 

نساجی در دنیا

محمد نام:     
الهوتي *  نام خانوادگی:   

 1345 تاریخ تولد:   
کارشناسی اقتصاد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 88779338 اطالعات تماس:   
نمابر: 88885850     

mlm@lahouti.net

عضو هیأت مدیره و نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
ساالمبور و چرم ایران / عضو اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا، ایران و آلمان، 
ایران و چین / مؤسس واحد تولید چرم سازی در شهرک صنعتی چرم شهر 
ورامین / عضو شورای راهبردی و کمیته علمی کانون هماهنگی دانش و 
صنعت چرم و پوست / نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

ایران در کمیته انتخاب صادرکنندگان نمونه سال 1391

مرتضي  نام:     
لطفي *        نام خانوادگی:   

1334 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد از دانشکده کارآفرینی گرایش کسب وکار  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88737302-1 -021 اطالعات تماس:   
نمابر:  88736323 -021     

lotfi.2003@yahoo.com

معاونت فرهنگی اجتماعی بنیاد مهاجرین کل کشور / عضو دوره اول 
شورای اسالمی شهر تهران / عضو هیأت سیاسی و اجرائی خانه کارگر 
/ مدیرعامل شرکت سیمان های ایالم، خوزستان، آبیک، هلدینگ فارس 
وخوزستان / عضو شورای عالی نهادهای انقالب اسالمی )سال 60 تا 65( 
/ مدیرمسئول روزنامه کار و کارگر، نایب رئیس هیأت مدیره سرمایه گذاری 

تامین اجتماعی، نایب رئیس انجمن صنفی کاردیان سیمان
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منصور نام:     
معظمي *  نام خانوادگی:   

 1335 تاریخ تولد:   
دکترا  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88941102 -021 اطالعات تماس:   
نمابر:  88941297 -021     

moazami1335@yahoo.com

پتروشیمی، عضو هیأت علمی  عضو هیأت مدیره شرکت ملی صنایع 
پژوهشگاه صنعت نفت

مهدی  نام:     
معصومی اصفهانی *       نام خانوادگی:   

1342 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-61410 اطالعات تماس:   
نمابر:  66941010 -021     

info@telavang.com

مدیرعامل و مالک شرکت تالونگ / نماینده کمیسیون بین المللی تخم مرغ 
در ایران )IEC( / رئیس هیأت مدیره انجمن تخم مرغ شناسنامه دار / عضو 
هیأت مدیره انجمن صنایع طیور ایران / عضو هیأت مدیره واردکنندگان دارو 
و مواد بیولوژیک / مؤسس 17 کارخانه و مرغداری در کشور / مبدع چندین 
نوآوری علمی و تولیدی در صنایع طیور و توجه به ارتباط صنعت و دانشگاه 

با راه اندازی دانشگاه علمی کاربردی در کارخانه تالونگ

فریال  نام:     
مستوفي *        نام خانوادگی:   

1327 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد و آمار  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88654451-56 -021 اطالعات تماس:   
نمابر: 88501176 -021     

ferial@kdd-group.com

مدیرعامل شرکت نوین فن آوری صنایع پارس )PATCO( و ریاست 
هیأت مدیره شرکت کارون دزدشت )KDD( / عضو هیأت نمایندگان 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و ایران / نایب رئیس 
کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
کمیسیون  رئیس   / چین  و  ایران  بازرگانی  اتاق  مدیره  هیأت  عضو   /

سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران و چین
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محسن نام:     
مهرعلیزاده *  نام خانوادگی:   

 1335 تاریخ تولد:   
دکترای مهندسی اقتصاد از دانشگاه تیلبرگ )نیمه تمام(  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 021-88203532 اطالعات تماس:   
نمابر: 021-88203314     

mehralizadeh@tccim.ir

عضو هیأت مدیره و قائم مقام شرکت خودروسازی سایپا60 الی 62، عضو و 
رئیس صنعتی و بهره برداری گروه خودروسازی گسترش و نوسازی صنایع ایران، 
معاون صنعتی و بهره برداری وزیر صنایع سنگین و عضو هیأت عامل سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع  ایران ؛64 الی 69/  معاون امور نیروگاه های سازمان 
سرمایه  شرکت  عامل  مدیر  و  مدیره  هیأت  رئیس    /74 الی  ؛72  اتمی  انرژی 
گذاری شاهد؛74 الی 76/  استاندار خراسان؛76 الی 80/  معاون رئیس جمهور 
و رئیس سازمان تربیت بدنی ازسال80 تا 84، عضو هیأت مدیره سازمان منطقه 

آزاد کیش و رئیس هیأت مدیره شرکت کیش ایر از سال 92 تاکنون

علی اکبر  نام:     
مهرفرد *       نام خانوادگی:   

1334 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    

سوابق کاری:   

تلفن:   اطالعات تماس:   
نمابر:       

رئیس مراکز آموزش عالی وزارت جهاد سازندگی سال75، معاون 
طرح و برنامه وزارت جهاد سازندگی سال77، معاون امور مجلس 
و برنامه ریزی اقتصادی وزارت جهاد سازندگی 78، معاون توسعه 
و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی سال79، قائم مقام وزیر در 

امور بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی سال 94

محمود  نام:     
نجفي عرب *       نام خانوادگی:   

1329 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    دکترای داروسازی 

سوابق کاری:   

تلفکس:  021-88673718 اطالعات تماس:   

najafiarab@gmail.com

هلدینگ  مدیریت شرکت های  و  غذایی  و  دارویی  صنایع  در  مدیریت 
دارویی و غذایی به مدت 35 سال
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محمدرضا  نام:     
نجفي منش *        نام خانوادگی:   

1332 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  2- 88650071 -021 اطالعات تماس:   
نمابر:  88793820 -021     

najafimanesh@asialent.com

مدیرعامل شرکت اندیشه سازان دماوند، رئیس هیأت مدیره آسیالنت، 
مدیره  هیأت  عضو  ایران،  فنرلول  شرکت  و  فولیران  شرکت  مدیرعامل 
انجمن قطعه سازان و اتاق مشترک ایران و فرانسه، رئیس هیأت مدیره 
ایتراک، عضو شورای سیاستگذاری و نظارت صنعت خودرو، مدیرعامل 

شرکت اندیشه سازان دماوند، رئیس هیأت مدیره آسیا لنت

سیدرضا  نام:     
نوروز زاده *       نام خانوادگی:   

1331 تاریخ تولد:   
دکترا میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  22044153-4 اطالعات تماس:   
نمابر: 22044155     

sr.norouzzadeh@gmail.com   

و  گسترش  سازمان  رئیس  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
نوسازی صنایع ایران
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1- ابوالفتح  ابراهيمي
2- سونيا  انديش

3- مسعود  بنابيان
4- پرويز  بيوک

5- رسول  بيوک
6- جمشيد  برزگر

7- علي رضا  پورآقاباالئي
8- اسماعيل  چمني

9- صمد  حسن زاده
10- قاسم  خليل نژادقويدل

11- علي  سالک نجات
12- يونس  ژائله سعدآباد
13- سيدباقر  شريف زاده

14- رضا  کامي
15- پرويز  کليني ممقاني

ب- هیات رئیسه اتاق تبریز

2- ابوالفتح ابراهيمي )نایب رئیس اول(

1- صمد حسن زاده )رئیس(

4- رسول بيوک )خزانه دار(

3- جمشيد برزگر )نایب رئیس دوم(

5- سونيا انديش )منشی(

الف_  هیأت نمایندگان منتخب اتاق تبریز در اتاق ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز
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صمد  نام:     

حسن زاده *       نام خانوادگی:   
1322 تاریخ تولد:   

کاردانی  میزان تحصیالت:   
سوابق کاری:   

تلفن:  041-36306375 اطالعات تماس:   
نمابر: 041-36306787     

s.hasanzadeh@tabriztile.com

عضو هیأت کارگروه اقتصادی استان، عضو اتاق بازرگانی و صنایع ایران 
و ایتالیا، عضو اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین، عضو شورای بازرگانی 
خانه  مدیره  هیأت  رئیس  تبریز،  کاشی  صنایع  مدیرعامل  هند،  و  ایران 

صنعت و معدن استان آذربایجان شرقی

ابوالفتح نام:     
ابراهیمي *  نام خانوادگی:   

 1343 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  041-34245850 اطالعات تماس:   
نمابر:  34245952 -041     

ebrahimi.ab1@gmail.com

ریخته گری،  صنعت  آلومینیوم،  صنعت  صنایع،  زیربنایی  های  پروژه 
مجری صنعت موتورسازی، صنعت خودرو و تراکتورسازی  

جمشید  نام:     
برزگر *       نام خانوادگی:   

1337 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  041-33366948 اطالعات تماس:   
نمابر: 041-33354376     

info@betonkaveh.com

ساختمانی  های  شرکت  انجمن  استان  عمرانی  پیمانکاران  انجمن 
مدیره  هیأت  رئیس  انجمن،  اعضای  اولین  از  یکی  سابق،  تاسیساتی  و 
رئیس  کشور،  سازان  انبوه  سراسری  کانون  رئیس  کشور،  گچ  هلدینگ 

کانون کارفرمایی استان
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سونیا  نام:     
اندیش *        نام خانوادگی:   

1347 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  041-33368750 اطالعات تماس:   
نمابر:  041-33378917     

info@atpack.ir

مؤسس واحد مشاوره رایگان در سازمان صنایع و معادن استان برای 
متقاضیان سرمایه گذاری و ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه کسب و کار
عضو هیأت مدیره و دبیر انجمن خدمات مهندسی صنفی استان، عضو 
هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز، مدیرعامل شرکت برچسب ساز تبریز، 
شرکت  مدیره  هیأت  عضو  استان،  کار  اداره  اختالف  حل  هیأت  عضو 

فناوران پویش پژوه

رسول  نام:     
بیوک *       نام خانوادگی:   

1332 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  041-36307322 اطالعات تماس:   
نمابر: 36307323 -041     

rasoulbiuck@yahoo.com

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز، 
عضو، اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان-عضو انجمن مدیران صنایع

مسعود  نام:     
بنابیان *       نام خانوادگی:   

1345 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  35261400 -041 اطالعات تماس:   
نمابر:  041-35260808     

mbonab@yahoo.com

چرمشهر  چرمسازان  صنعتی  شهرک  شرکت  موسس  هیأت  عضو 
و  تولیدکنندگان  اتحادیه  رئیس  چرم،  آینده  تولیدی  مدیرعامل  تبریز، 

صادرکنندگان چرم آذربایجان شرقی
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پرویز  نام:     
بیوک *        نام خانوادگی:   

1325 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  041-36306806 اطالعات تماس:   
نمابر:  36306205 -041     

ceo.office@shoniz.com

39 سال سابقه مدیریت در صنعت شیرینی و شکالت 

علي رضا  نام:     
پورآقاباالئي *        نام خانوادگی:   

1338 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  041-35233551 اطالعات تماس:   
نمابر:  35264106 -041     

agunion@yahoo.com

اقتصادی خارجی شمالغرب کشور، عضو شواری مشورتی  امور  مشاور 
کشاورزی استان آذربایجان شرقی

اسماعیل  نام:     
چمني *        نام خانوادگی:   

1346 تاریخ تولد:   
دکترا  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  041-35246010 اطالعات تماس:   
نمابر:  041-35259899     

dr.esmaeilchamani@gmail.com

نائب رئیس شورای اسالمی کالنشهر تبریز در دور چهارم، تولید کننده 
و صادر کننده فرش دستبافت تبریز
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قاسم  نام:     
خلیل نژاد قویدل *       نام خانوادگی:   

1330 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  041-33296159 اطالعات تماس:   
نمابر:  33307780 -041     

azarchaksoa@gmail.com

عضو هیات رئیسه اتحادیه آجیل و خشکبار فروشان و عطاران تبریز، 
رئیس هیات مدیره انجمن خانه قلب تبریز

یونس  نام:     
ژائله سعدآباد *       نام خانوادگی:   

1341 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    

سوابق کاری:   

تلفن:  041-35256161 اطالعات تماس:   
نمابر:  34328020 -041     

ravabet@shirinasal.com

مدیرعامل شرکت شیرین عسل، شرکت پخش سراسری ایران، شرکت 
فروشگاه های زنجیره ای همسایه آریا، شرکت ایکاد )بازرگانی واردات و 

صادرات (، شرکت سالمین

علي  نام:     
سالک نجات  *      نام خانوادگی:   

1312 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  041-36373636 اطالعات تماس:   
نمابر:  041-3637637     

a.salek@iccim.ir

بازرگانی  اتاق  و گمرک  ترانزیت  نقل،  و  رئیس کمیسیون حمل  نائب 
تبریز، نائب رئیس اتحادیه ترخیص کاران آذربایجان  شرقی
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پرویز  نام:     
کلیني ممقاني *       نام خانوادگی:   

1331 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  041-35548100 اطالعات تماس:   
نمابر:  35547137 -041     

nooshiran@yahoo.com

مدیرعامل کارخانه نوشیران تولیدکننده کنسانتره آب میوه، رئیس هیأت 
مدیره شرکت شهد امروز

* عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

رضا نام:     
کامي  * نام خانوادگی:   

 1330 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 041-35515321 اطالعات تماس:   
نمابر:  041-35513425     

rz_kami@iccim.ir

نائب رئیس اتحادیه ترخیص کاران آذربایجان شرقی، 
عضو هیأت مدیره و رئیس شورای بازرگانی مشترک ایران و ترکیه  

سیدباقر  نام:     
شریف زاده * نام خانوادگی:   

1339 تاریخ تولد:   
دکترا  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  34201423-7 -041 اطالعات تماس:   
نمابر:  041-34202524     

sharif@havasan.com

و  مدیر  سال،   14 در  آذربایجانشرقي  استان  نمونه  کارآفرین  و  مدیر 
کارآفرین نمونه کشور در سالهاي 75، 84، 85 و87و91

مهندس مکانیک برجسته کشور در سال 91
رئیس هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع آذربایجان شرقی

بنیانگذار و مدیرعامل شرکت هواستان
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1- محمد  خاکي
2- حسين  سالح ورزي

3- خداداد  قياثوند
4- سيدمحمدرضا   موسوي

5- احسان  ناصر

ب- هیات رئیسه اتاق خرم آباد

2- محمد خاکي )نایب رئیس اول(

1- حسين سالح ورزي )رئیس(

4- آرش راشدي )خزانه دار(

3- احسان دارائي )نایب رئیس دوم(

5- عزت اهلل محمدپور )منشی(

الف_  هیأت نمایندگان منتخب اتاق خرم آباد در اتاق ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد
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حسین  نام:     
سالح ورزي *       نام خانوادگی:   

1349 تاریخ تولد:   
دکترا  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 30 و 066-33227929 اطالعات تماس:   
نمابر:  066-333210607     

محمد  نام:     
خاکي *      نام خانوادگی:   

1352 تاریخ تولد:   
دکترا  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 70 و 066-33325080 اطالعات تماس:   
نمابر:  066-33301536     

ج- هیأت نمایندگان اتاق خرم آباد

selahvarzi@live.com

m.khaki1352@yahoo.com

استاد دانشگاه؛ مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آرنیکا اقتصاد، عضو 
هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران

اتاق  نایب رئیس  لرستان،  مدیرعامل شرکت آهک صنعتی و هیدراته 
عضو  لرستان،  کارفرمایی  کانون  مدیره  هیأت  آباد، عضو  خرم  بازرگانی 
دادگستری،  رسمی  کارشناس  لرستان،  کارآفرینان  کانون  مدیره  هیأت 
رئیس هیأت مدیره شرکت ایده پردازان تجارت افالک، عضو کمیسیون 
کارهای سخت و زیان آور لرستان، عضو هیأت های حل اختالف کار و 

مالیات، عضو هیأت مدیره و مشاور در واحدهای صنعتی و تولیدی

احسان  نام:     
دارائی   نام خانوادگی:   

 1357 تاریخ تولد:   
کارشناسی زبان انگلیسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 066-33236605 اطالعات تماس:   
نمابر: 066-333236605     

Ehsan.daraei@yahoo.com

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان لرستان
نایب رئیس شرکت نمایشگاه های بین المللی لرستان

مدیرعامل شرکت بازرگانی فاوا تجارت آریا
صادرکننده نمونه و کارآفرین برتر استان لرستان از سال 84 تا کنون
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آرش  نام:     
راشدی        نام خانوادگی:   

1360 تاریخ تولد:   
کاردانی کامپیوتر  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  066-33325555 اطالعات تماس:   
نمابر: 066-33325555     

Rashedi_a@yahoo.com

رییس اتاق اصناف مرکز استان لرستان
رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان لرستان

رییس اتحادیه صنف الکترونیک و رایانه خرم آباد
عضو اصلی شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

عضو هیات مدیره ستاد دیه استان لرستان
مدیر عامل توسعه و تجارت سیگنال رایانه

عزت اهلل   نام:     
محمدپور        نام خانوادگی:   

1348 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد مدیریت  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-66908074 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-66908073     

 a.pour84@gmail.com

معاونت اجرایی و مدیر کارخانه داروسازی داملران رازک 
عضو هیأت مدیره شرکت داملران رازک

مدیرعامل شرکت داملران رازک 
عضو هیأت مدیره شرکت داروسازی اکسیر

عضویت در هیأت های حل اختالف وزارت کار

ابراهیم   نام:     
اسفندیاری        نام خانوادگی:   

1340 تاریخ تولد:   
کارشناسی مهندسی برق  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  066-33301353 اطالعات تماس:   
نمابر:  066-33302714     

milad.foam@yahoo.com

عضو هیأت مدیره اتاق تعاون در زمان تأسیس
عضو هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان استان لرستان

دبیر کانون کارفرمایان استان لرستان
مدیرعامل شرکت تولیدی میالد خرم

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خرم آباد
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محمد  نام:     
جمشیدی        نام خانوادگی:   

1351 تاریخ تولد:   
کارشناسی مدیریت بازرگانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفکس:  066-33226888 اطالعات تماس:   

 bazarganijamshidi@yahoo.com

صادرکننده محصوالت کشاورزی و مصالح ساختمانی 
صادرکننده برتر استان

دومین صادرکننده برتر کشور در سال 87

یداهلل  نام:     
خلیلی        نام خانوادگی:   

1358 تاریخ تولد:   
کارشناسی مدیریت  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  066-43427779 اطالعات تماس:   
نمابر:  066-43421569     

info@stonepars.com

هیات نمایندگان اتاق خرم آباد
مدیر عامل شرکت ستون پارس ازنا

رئیس هیت مدیره شرکت بهینه سازان سنگ لرستان

مصطفی  نام:     
طبیب زاده        نام خانوادگی:   

1336 تاریخ تولد:   
کارشناسی مدیریت صنعتی   میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  066-33227444 اطالعات تماس:   
نمابر:  066-33227444     

m.tabibzadeh@gmail.com

مدیرکل بنیاد مستضعفان استان های لرستان و مرکزی
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره کارخانجات آرد ایران عشایر استان لرستان

رئیس هیأت مدیره موظف شرکت پروتین دامی لرستان 
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت دانه چین اراک )18 ماه(

عضو کمیسیون گردشگری اتاق خرم آباد
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سام  نام:     
محمدی   نام خانوادگی:   

 1347 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 066-33331813 اطالعات تماس:   
نمابر: 066-33331814     

saam-mohamady

سوابق عضو هیأت مدیره اتحادیه صادرات و واردات استان لرستان
مدیرعامل شرکت شیرز

عضو هیأت مدیره انجمن صنفی
صادرات انار و کنسانتره انار

محمدکاظم   نام:     
مردای فرد        نام خانوادگی:   

1340 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  066-33329221 اطالعات تماس:   
نمابر:  066-33329221     

fardmk@gmail.com

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره خیرین سالمت استان لرستان
نایب رئیس هیأت مدیره خیرین مسکن ساز استان لرستان

عضو هیأت امنای خیرین سالمت کشور
مدیرعامل شرکت ثمین بهار گستر

مدیرعامل شرکت بهین بعثت سازان خرم

خداداد  نام:     
قیاثوند *        نام خانوادگی:   

1348 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  066-43242017 اطالعات تماس:   
نمابر:  066-43235300     

ksir335@ymail.com

سنگ  ستاد  عضو  لرستان،  استان  معدن  و  صنعت  خانه  رئیس  نایب 
وزرات صنعت و معدن
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بیژن   نام:     
نجاریه        نام خانوادگی:   

1338 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  066-33426513 اطالعات تماس:   
نمابر:  066-33426516     

bijannajarieh@gmail.com

مدیرعامل شرکت قلم موسازی خرم
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ابزار رنگ خرم شیمی

عضو هیأت رئیسه اتاق خرم آباد در دوره پنجم
عضو هیأت نمایندگان اتاق خرم آباد در دوره ششم

* عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

احسان  نام:     
ناصر *       نام خانوادگی:   

1363 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  066-33337056 اطالعات تماس:   
نمابر:  066-33337058     

E_naser@rocketmail.com

عضو هیأت مدیره شرکت فن آوری نوین ساخت آزمون، عضو هیأت 
مدیره شرکت پترو پاالیش افالک

سید محمدرضا  نام:     
موسوی *        نام خانوادگی:   

1353 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  066-88081366 اطالعات تماس:   
نمابر:  066-88081366     

 Rad251r@gmail.com

مدیرعامل شرکت آرنیکا اسکان
مدیرعامل شرکت سازه پایدار فضا کارتون

کارشناس رسمی دادگستری
هیأت علمی دانشگاه
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1- سيداحمد  حسيني فر
2- جواد  سعيدي حيزاني

3- طاهر  سليماني
4- احمد  شريفات

5- فاضل  شنيور
6- جمال  عطيه بچاري

7- سيدمصطفي  موسوي 

ب- هیات رئیسه اتاق خرمشهر

2- سيدمصطفي موسوي )نایب رئیس اول(

1- سيداحمد حسيني فر )رئیس(

4- طاهر سليماني )خزانه دار(

3- جواد سعيدي حيزاني )نایب رئیس دوم(

5- جمال عطيه بچاري )منشی(

الف_  هیأت نمایندگان منتخب اتاق خرمشهر در اتاق ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر
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سیداحمد  نام:     
حسیني فر *        نام خانوادگی:   

1353 تاریخ تولد:   
دانشجوی رشته بازرگانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  0615-53541415 اطالعات تماس:   
نمابر:  0615-3532545     

ج- هیأت نمایندگان اتاق خرمشهر

sah_vyahoo.com

فعالیت تجاری در زمینه صادرات و واردات از سال 74، و تهیه تجهیزات 
صنایع نفت، گاز، حفاری و پتروشیمی و صادرات قیر به اروپا

جواد  نام:     
سعیدي حیزاني *        نام خانوادگی:   

1339 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  061-53522560 اطالعات تماس:   
نمابر:  061-53534079     

javads@rayana.ir

مدیرعامل شرکت کارون خوشه اروند، دارنده بزرگترین 
کارگاه شیرینی پزی استان خوزستان      

سیدمصطفي  نام:     
موسوی *       نام خانوادگی:   

1356 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  0615-3265891 اطالعات تماس:   
نمابر:  0615-3534079     

smmco20@gmail.com

دفتر  مسؤول  و  نمایندگان  هیأت  عضو  موسوی،  بازرگانی  مدیرعامل 
شلمچه  در دوره هفتم، صادرکننده نمونه سال 90 و 93
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طاهر نام:     
سلیماني  * نام خانوادگی:   

 1339 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 06153512553 اطالعات تماس:   
نمابر: 06153528563     

Ahmad_sat@yahoo.com

مدیرعامل شرکت بازرگانی نوید کرخه خوزستان
رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی پرورش ماهی دشت گل خواجه

صادرکننده نمونه سال 85-84-83
فعال استانی در زمینه صادرات به عراق و کشورهای خلیج فارس
تولیدکننده در بخش آبزیان و واردکننده قطعات خودرو از امارات

جمال  نام:     
عطیه بچاري *        نام خانوادگی:   

     1347 تاریخ تولد:   
سیکل  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  0615-3532220 اطالعات تماس:   
نمابر:  0615-3534079     

Jamal.bach147@gmail.com

5 دوره عضو هیأت نمایندگان اتاق خرمشهر
18 سال فعالیت بازرگانی- صادرات و واردات

سید عنب  نام:     
بیت عنب        نام خانوادگی:   

1329 تاریخ تولد:   
دیپلم مواد غذایی میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  061-53544963 اطالعات تماس:   
نمابر:  061-53534079     

 mohammadtict@gmail.com

صادرات مواد غذایی از مرز شلمچه از سال 83
مدیرعامل شرکت بازرگانی ولیعصر خرمشهر 
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سعید  نام:     
حمداوی        نام خانوادگی:   

1339 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  061-53511377 اطالعات تماس:   
نمابر:  061-53511377     

Saeid.hamdavi@yahoo.com

مدیر عامل خدمات بازرگانی سیمرغ اروند
به  غذایی  مواد  زمینه صادرات  در  تاکنون  از سال 65  تجاری  فعالیت 

کشورهای حوزه خلیج فارس
واردات لوازم خانگی

شهرام  نام:     
زکی        نام خانوادگی:   

1356 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  061-53513297 اطالعات تماس:   
نمابر:  061-53513298     

Zaki1393@rayana.ir

فعالیت بازرگانی و صادرات مصالح ساختمانی به مدت 19 سال
مدیرعامل شرکت اتحاد تجارت اروند 

صادرکننده نمونه در سال های 82 و 83

ثامر  نام:     
جاسمی نژاد دریس        نام خانوادگی:   

1346 تاریخ تولد:   
دیپلم میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  061-53511708 اطالعات تماس:   
نمابر:  061-53529177     

Samer.jasem@gmail.com

رئیس انجمن حق العمل کاران و ترخیص کاران خرمشهر
از  کشاورزی  محصوالت  و  غذایی  مواد  صادرات  با  بازرگانی   فعالیت 

سال 70
واردات لوازم آرایشی و خرازی

مدیرعامل شرکت کیمیا کاران آبادان
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بیژن  نام:     
ستاره آسمان        نام خانوادگی:   

1332 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  061-53583257 اطالعات تماس:   
نمابر:  061-53543019     

Bijansetareh.aseman@yahoo.com

مدیرعامل تعاونی گاز و کارخانه اکسیژن خرمشهر
عضو و سهامدار شرکت تعاونی سهامی خاص صحرای خرمشهر

عضو هیأت امنای شهرک صنعتی خرمشهر
مدیرعامل شرکت ستاره درخشان اروند

احمد  نام:     
شریفات *       نام خانوادگی:   

1355 تاریخ تولد:   
دانشجوی کارشناسی حقوق  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  061-5332992 اطالعات تماس:   
نمابر:  061-53534079     

ahmadsht702@yahoo.com

عضو هیأت رئیسه اتحادیه ی آبزیان پرورش اتحادیه خرمشهر، رئیس 
رئیس کمیسیون   ، ایران  اتاق  در کمیسیون کشاورزی  کارگروه شیالت 
ایران و  اتاق  اتاق خرمشهر، سه دوره عضو هیأت نمایندگان  کشاورزی 

اتاق خرمشهر ، مدیر عامل شرکت پرورش ماهی اخوان نصر خرمشهر

فاضل  نام:     
شنیور *       نام خانوادگی:   

1335 تاریخ تولد:   
کاردانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  0615-3586251 اطالعات تماس:   
نمابر:  061-53586271     

Fazel.shanivar@yahoo.com

40 سال سابقه صادرات مواد غذایی، لوازم خانگی به عراق و امارات، 
صادرکننده نمونه استانی سال 86، مدیرعامل شرکت امین شنیور اروند



123

هر
مش

خر
ق 

 اتا
ان

دگ
ماین

ت ن
هیأ

ی 
ضا

اع

ماجد نام:     
مطوریان پور   نام خانوادگی:   

 1339 تاریخ تولد:   
دیپلم   میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 061-53521438 اطالعات تماس:   
نمابر: 061-53521935     

matorianpour@yahoo.com

مدیرعامل شرکت میالد مسعود اروند
تولید و بسته بندی خرما از سال 74 تا کنون

صادرات فوالد و مصالح ساختمانی 
صادرکننده نمونه در سال های 92 و 93

عبدالرضا  نام:     
ضعیف نژاد        نام خانوادگی:   

1357 تاریخ تولد:   
کارشناس ارشد میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  061-53547442 اطالعات تماس:   
نمابر:  061-53529601     

Reza.zaifnejaad@gmail.com

در زمینه صادرات و واردات ترخیص کاال و ترانزیت داخلی و خارجی 
از سال 72

صادرات مواد غذایی، علوفه، خشکبار
واردات الستیک خودرو به کشور

* عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

هانی      نام:     
فیصلی        نام خانوادگی:   

1348 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  061-53528854 اطالعات تماس:   
نمابر:  061-53525965     

Alfaisal1969@yahoo.com

فعالیت گمرکی و ترخیص کاال از سال 78
از  عراق  به  بار  تره  و  ساختمانی  مصالح  صادرات  و  بازرگانی  فعالیت 

سال 82
واردات لوازم خانگی 
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1- شجاع الدين  بدري
2- محمدجواد  برازجاني

3- جعفر ناصر پژوهش
4- هادي  تيزهوش تابان

5- هادي  داداش زاده
6- محمدعلی  شجاع پور

7- مهران  فکری
8- بهمن  لطيفی

9- سيدعبدالغفار  نجفی شوشتری
10- حجت  نقاش زادگان رشتي

ب- هیات رئیسه اتاق رشت

2- شجاع الدين بدري )نایب رئیس اول(

1- هادي تيزهوش تابان )رئیس(

4- حجت نقاش زادگان رشتي )خزانه دار(

3- ايرج محبوبی )نایب رئیس دوم(

5- عليرضا صنعت کار )منشی(

الف_  هیأت نمایندگان منتخب اتاق رشت در اتاق ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت
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هادي  نام:     
تیز هوش تابان *        نام خانوادگی:   

1336 تاریخ تولد:   
دکترا  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  1- 34437600 - 013 اطالعات تماس:   
نمابر:  33322819 - 013     

شجاع الدین  نام:     
بدري *        نام خانوادگی:   

1332 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  44426983 - 013 اطالعات تماس:   
نمابر:  44423016 - 013     

ج- هیأت نمایندگان اتاق رشت

tizhoush@hotmail.com

shojaebadri@gmail.com

مدیرعامل شرکت تولیدی کلین آسا پارس
عضو هیأت مدیره شرکت تولیدی گلمر خزر

مدیرعامل شرکت تعاونی اونواع ورق های چوبی استان گیالن
رئیس اتحادیه فروشندگان انواع ورق های چوبی رشت

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت از سال 1369

عضو مرکز تهیه و توزیع فلزات استان گیالن
عضو هیأت رئیسه اتحادیه کارگزاران گمرکی استان گیالن

عضو شورای حل اختالف سازمان تامین اجتماعی استان گیالن
عضو کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی ایران در دوره هفتم
عضو شورای حل اختالف اداره دارائی شهرستان بندرانزلی
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ایرج  نام:     
محبوبی        نام خانوادگی:   

1318 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  33882806-7 - 013 اطالعات تماس:   
نمابر: 33882808 - 013     

info@ashimashi.net

دبیر بازنشسته آموزش و پرورش 
رئیس هیأت مدیره گروه تولیدی اشی مشی شامل شرکت های گیالن 

سویا، سیرنگ زیباکنار، سیرنگ پالستیک گیالن، سیرنگ کوهرنگ
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حجت نام:     
نقاش زادگان رشتي *  نام خانوادگی:   

 1334 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 33724980 - 013 اطالعات تماس:   
نمابر: 33751337 - 013     

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت 
در دوره های چهارم، پنجم و ششم

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت در 
دوره های هفتم و هشتم

عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در دوره هفتم
نماینده کارفرمایان در سازمان تامین اجتماعی استان گیالن

علیرضا نام:     
صنعت کار   نام خانوادگی:   

 1356 تاریخ تولد:   
کارشناسی میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 33705650-4 - 013 اطالعات تماس:   
نمابر: 33705711  - 013     

alireza.sanatkar@yahoo.com

مدیر بازرگانی شرکت فرآورده های گوشتی پورماسوله به مدت 3 سال
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیالن در 

دوره هفتم و هشتم
مدیرعامل شرکت نارین تک کاسپین از سال 1377

عضو هیأت رئیسه شرکت نارین تک کاسپین از سال 1377

علیرضا  نام:     
آقازاده        نام خانوادگی:   

1353 تاریخ تولد:   
کاردانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  013-33765819 اطالعات تماس:   
نمابر:  33762602  - 013     

a_reza_aghazadeh@yahoo.com

صادرکننده نمونه استان گیالن در سالهای 91 و 85 و 1383، عضوهیأت 
هفتم  دوره  در  رشت  وکشاورزی  بازرگانی،صنایع،معادن  اتاق  نمایندگان 
روسیه،   ، ایران   - استرالیا  ایران،  مشترک  بازرگانی  عضواتاق  وهشتم، 
صادرکنندگان  عضواتحادیه  آذربایجان،  و  ایران  مشترک  شورای  عضو 
انجمن  مدیره  هیأت  و  موسس  عضوهیأت  گیالن،  استان  وبازرگانان 

صادرکنندگان بندر آستارا
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محمد جواد  نام:     
برازجاني *        نام خانوادگی:   

1327 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88808945 - 021 اطالعات تماس:   
نمابر:  88809579 - 021     

info@khazartile.co.ir

مدیرعامل صنایع کاشی سعدی از سال 1361 تا 1362
مدیر بازرگانی صنایع کاشی از سال 1363 تا 1378

مدیرعامل شرکت صنایع کاشي خزر از سال 1379 تاکنون
عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور

عضو انجمن سرامیک ایران
عضو کانون هماهنگی دانش و صنعت کاشی، سرامیک و لعاب

هادي  نام:     
داداش زاده *       نام خانوادگی:   

1330 تاریخ تولد:   
کاردانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  33230281 - 013 اطالعات تماس:   
نمابر:  33222989 - 013     

hadidadashzadeh@yahoo.com

واردات چوب و فرآورده های چوبی
صادرات انواع سنگ معدنی و وسایل چوبی

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت 
در دوره های پنجم، ششم، هفتم و هشتم

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
در دوره های  هفتم و هشتم

جعفر ناصر نام:     
پژوهش *       نام خانوادگی:   

1332 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:   013-3382055-9  013-33882055 اطالعات تماس:   
نمابر:  013-3382054     

info@iranradiator.ir

فعالیت در شرکت تاسیساتی تیفاکو در امریکا به مدت دو سال و شرکت 
تاسیساتی ایرتک از سال 1358 تا 1359

مدیر امور مالی و اداری گروه صنعتی ایران رادیاتور از سال 1359 تا کنون
بیش از سی سال مدیریت در تولید رادیاتور، مشعل و پکیج گرمایشی در 

گروه صنعتی ایران رادیاتور
عضو کمیته منتخب مدیران شهر صنعتی رشت
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قاسم  نام:     
رضائیان        نام خانوادگی:   

1339 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  013-42757300 اطالعات تماس:   
نمابر:  013-42757300     

info@nobartea.ir

اتحادیه  رئیس  کشور،  شمال  چای  کارخانجات  سندیکای  رییس 
بازرگانان و صادرکنندگان استان گیالن، عضو کمیسیون های مرتبط با 
کشاورزی، عضو شورای گفتگوی استان گیالن، عضو هیأت نمایندگان 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت در دوره هشتم، رئیس  اتاق 
کمسیون کشاورزی اتاق بازرگانی صنعت معدن و تجارت استان گیالن، 

مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت چای نوبر

طاهر  نام:     
زمردنیا       نام خانوادگی:   

1358 تاریخ تولد:   
کاردانی کامپیوتر و کارشناسی حقوق  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  33260178 - 013 اطالعات تماس:   
نمابر:  33260178 - 013     

taher_zomorodniya@yahoo.com

لوازم خانگی، تجهیزات صوتی  برگزار کننده نمایشگاه های تخصصی 
و تصویری، ماشین آالت صنایع برنج، فناوری اطالعات، لوازم آرایشی و 

بهداشتی و ماشین های اداری در رشت 1387-1390

محمدعلي  نام:     
شجاع پور *        نام خانوادگی:   

1321 تاریخ تولد:   
علوم سیاسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  33228928- 013 اطالعات تماس:   
نمابر:  33228928- 013     

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت 
برای سه دوره

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
برای دو دوره

مطالعات و پیگیری های الزم در جلوگیری از انقراض ماهی کیلکا در 
دریای خزر و انتشار مقاالت در این زمینه
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عبدالغفار  نام:     
نام خانوادگی:    نجفي شوشتري *       

1324 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد مدیریت میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  44560727 - 013 اطالعات تماس:   
نمابر:  44560178 - 013     

office@omid-gilam.com

 ، گیالن  امید  سازی  اگزوز  شرکت  مدیره  هیأت  رئیس  و  مدیرعامل 
انجمن قطعات  ، رئیس  ایران  فلز  رئیس هیأت مدیره شرکت صنعت و 
هیأت  عضو   ، گیالن  استان  ومعدن  صنعت  خانه  رئیس  و  خودرویی 
انجمن تخصصی صنایع همگن  ، عضو هیأت مدیره  ایران  مدیره خانه 
تولیدکنندگان قطعات خودروکشور و عضو هئیت نمایندگان اتاق گیالن،  
اشتغال در گروه صنعتی رنا ) شامل شرکت های خودروسازی زامیاد , فنر 

سازی زر , رادیاتورسازی ایران( از سال1343

* عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

بهمن  نام:     
لطیفي *        نام خانوادگی:   

1350 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  33729883 - 013 اطالعات تماس:   
نمابر:  33729883- 013     

gbtejarat@yahoo.com

مدیرعامل شرکت بازرگانی گستر بهمن خزر
توزیع کننده برنج از سال 1373 تا 1381

صادرات به کشورهای عراق، افغانستان و آذربایجان
عضو هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان و بازرگانان استان گیالن

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت 
در دوره های هفتم و هشتم

مهران  نام:     
فکري *       نام خانوادگی:   

1348 تاریخ تولد:   
کاردانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  22276200 - 021 اطالعات تماس:   
نمابر:  22276400 - 021     

mehran.fekri@yahoo.com

سال  از  پروتئینی  کاالهای  واردات  زمینه  در  بازرگانی  وزارت  مباشر 
1388 تا سال 1393

عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه
عضو شورای مشترک بازرگانی ایران و گرجستان

مؤسس واحد تولیدی در شهرک صنعتی آستارا در شرف بهره برداری
صادارت کاالهای غیرنفتی از سال 1370 تاکنون
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1- لعل محمد  بلوچزهي
2- فرشيد  ريگي

3- محمدشريف ريگی
4- عبدالحکيم  ريگي ميرجاوه

5- علي  ريگي ميرجاوه
6- امان اله  شهنوازي
7- امان اله  کهرازهي
8- محمدعلي  نشاطي

9- غالم سرور  نوتي زهي

ب- هیات رئیسه اتاق زاهدان

2- امان اله شهنوازي )نایب رئیس اول(

1- عبدالحکيم ريگی ميرجاوه )رئیس(

4- محمد خدابخشي کنگان )خزانه دار(

3- غالم سرور نوتي زهي )نایب رئیس دوم(

5- محمدعلي نشاطي )منشی(

الف_  هیأت نمایندگان منتخب اتاق زاهدان در اتاق ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان
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امان اهلل نام:     
شهنوازی *  نام خانوادگی:   

 1336 تاریخ تولد:   
کاردانی مدیریت  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 054-33228790 اطالعات تماس:   
نمابر: 054-33294428     

amanshahnavazi@yahoo.com

زمینه فعالیت خشکبار حبوبات- مواد نفتی و شیمایی- مواد غذایی - رئیس 
کمیسیونهای  عضو  استان-  خرمای  انجمن  دبیر  دام،  واردکنندگان  انجمن 
حل اختالف مالیاتی و تأمین اجتماعی،  عضو شورای حل اختالف، 5 دوره 
عضو هیأت نمایندگان اتاق زاهدان، 3 دوره عضو هیأت رئیسه اتاق زاهدان، 
ایران - صادرکننده  اتاق  نمایندگان  اتاق زاهدان در هیأت  نماینده  2 دوره 

خوشنام استان

غالم  نام:     
سرور نوتی زهی *       نام خانوادگی:   

1337 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  054-33418558 اطالعات تماس:   
نمابر:  054-33442676     

noutizehi@gmail.com

2دوره نماینده اتاق زاهدان در هیأت نمایندگان اتاق ایران، رئیس انجمن 
معدن کاران استان، مدیر عامل شرکت راه و ساختمان مردان راه، رئیس 
خانه معدن استان  نائب رئیس خانه صنعت و معدن استان      رئیس هیأت 
زاهدان،  مرغداران  تعاونی  رئیس  نائب  زاهدان،  کرومیت  شرکت  مدیره 
نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، مدیر عامل کارخانه سنگبری لعل 

رضوان، عضو هیأت امنای دانشگاه سیستان و بلوچستان 

عبدالحکیم  نام:     
ریگی میرجاوه *       نام خانوادگی:   

1336 تاریخ تولد:   
کارشناسی مدیریت بازرگانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  054-33224654 اطالعات تماس:   
نمابر:  054-33236868     

hakimrigi@yahoo.com

نمونه  ایران- 6 دوره صادرکننده  اتاق  نمایندگان  5 دوره عضو هیأت 
ملی  انجمن  رئیس  نائب  استان-  خوشنام  صادرکننده  دوره   4 استان- 
خرمای کشور- رئیس انجمن ملی خرمای استان- عضو انجمن نخبگان 
استان-   عضو اتاق فکر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان - عضو 
کمیسیون های حل اختالف مالیاتی عضو شورای حل اختالف - مدیر 

عامل و مالک شرکت بسته بندی گل سحر  
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محمدعلی  نام:     
نشاطی *       نام خانوادگی:   

1329 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  054-33250312 اطالعات تماس:   
نمابر:  054-33250313     

Mansour.neshati@gmail.com

مدیر عامل کارخانجات تولیدی آرد اخوان نشاطی، عضو هیأت رئیسه 
کمیسیون  عضو  بلوچستان،  و  سیستان  استان  آرد  کارخانجات  انجمن 
صادرات اتاق ایران دوره ششم عضو کمیسیون واردات اتاق ایران دوره 
زمینه  در  و  بنگالدش  پاکستان-  هند-  کشورهای  از  واردات  هفتم، 

دانه های روغنی- برنج-حبوبات-چتایی 

لعل محمد  نام:     
بلوچ زهی *        نام خانوادگی:   

1342 تاریخ تولد:   
دیپلم میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  054-37623927 اطالعات تماس:   
نمابر:  054-37625293     

laalmohammad@gmail.com

فعالیت از 1373 زمینه فعالیت مواد پالستیکی- مواد شیمیایی- خشکبار 
دوره   1 زاهدان،  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیأت  دوره عضو   3 حبوبات، 
نماینده اتاق بازرگانی زاهدان در هیأت نمایندگان اتاق ایران، مدیر عامل 
عضو  و  استان  نمونه  صادرکننده  دوره   3 سراوان،  آرد  کارخانه  مالک  و 

انجمن خرما استان سیستان و بلوچستان

محمد  نام:     
خدابخشی کنگان        نام خانوادگی:   

1331 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  054-33504007 اطالعات تماس:   
نمابر:  054-33504006     

ardgangan@yahoo.com

فعالیت تجاری از 1375، 3 دوره عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی 
آرد  داران  انجمن کارخانه  استان، رئیس  اتحادیه خبازان  زاهدان، رئیس 

استان، مدیر عامل و مالک کارخانه تولید آرد کنگان
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فرشید  نام:     
ریگی *       نام خانوادگی:   

1350 تاریخ تولد:   
کارشناسی مهندسی صنایع میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  054-33294428 اطالعات تماس:   
نمابر:  054-33294432     

rigifarshid@yahoo.com

صنایع معدنی و صادرات مواد معدنی - صادرکننده مواد نفتی - خشکبار 
- واردکننده دام زنده - دو دوره عضویت نمایندگان اتاق زاهدان و اتاق 
ایران - مدیرعامل شرکت حمل و نقل داخلی کیهان ترابر چابهار - عضو 
هیأت رئیسه شرکت فرامز بتن - مدیرعامل شرکت تعاونی کشت و دام 

تهالب

محمود نام:     
تهی دست   نام خانوادگی:   

 1345 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع    میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 054-33517171 اطالعات تماس:   
نمابر: 054-33517373     

info@armcoiran.ir

4 دوره عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی زاهدان - 2 دوره نماینده  
کمیسیون  عضو  ایران،  اتاق  نمایندگان  هیأت  در  زاهدان  بازرگانی  اتاق 
هیأت  عضو  استان-  کارآفرینی  کانون  دبیر   - کشور    گذاری  سرمایه 
اداره  حل اختالف مالیاتی و تأمین اجتماعی- عضو هیأت حل اختالف 
کار-  نائب رئیس هیأت هندبال استان- رئیس هیأت فوتبال زاهدان              

سمت اله  نام:     
ریگی        نام خانوادگی:   

1345 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  054-33294432 اطالعات تماس:   
نمابر:  054-33294428     

sematollah@gmail.com

صادرات در زمینه خشکبار، حبوبات و مواد غذایی- واردات مواد غذایی
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عبدالرحمن  نام:     
ریگی        نام خانوادگی:   

1348 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  054-33225229 اطالعات تماس:   
نمابر:  054-33294428     

rigirahman@yahoo.com

هیأت  عضو  دوره  دو  حبوبات،  خشکبار  غذایی-  مواد  بازرگانی- 
نمایندگان اتاق زاهدان

محمد شریف  نام:     
ریگی*        نام خانوادگی:   

1326 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  054-33421025 اطالعات تماس:   
نمابر: 054-33421025     

m.rigi26@yahoo.com

مواد غذایی- خشکبار  پتروشیمی -  و  مواد شیمیای  زمینه  در  فعالیت 
دوره   2 زاهدان،  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیأت  دوره عضو   3 حبوبات، 

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، 2 دوره صادرکننده نمونه استان

علی  نام:     
ریگی میرجاوه *     نام خانوادگی:   

1344 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  054-3222159 اطالعات تماس:   
نمابر:  054-33264296     

ostadtarabar@gmail.com

زمینه فعالیت حمل و نقل ترانزیت - مواد شیمیایی - مواد غذایی، 5 
استان، مدیرعامل شرکت  نقل  و  انجمن حمل  رئیسه  دوره عضو هیأت 
حمل و نقل بین المللی استاد ترابر و عضو کمیسیون حمل و نقل لجستیک 

اتاق ایران    
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علی  نام:     
عظیم زاده        نام خانوادگی:   

1352 تاریخ تولد:   
دیپلم      میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  054-33264261 اطالعات تماس:   
نمابر:  054-33264261     

Bazargani.azimzadeh@gmail.com

فروشان -  زمینه فعالیت: صادرات و واردات مواد  عضو اتحادیه خواربار
غذایی و مواد نفتی

محمد  نام:     
شهنوازی        نام خانوادگی:   

1323 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  054-33448697 اطالعات تماس:   
نمابر:  054-33294428     

sekhavat@gmail.com

هیأت  عضو  دوره    7 غذایی،  مواد  حبوبات  خشکبار  فعالیت  زمینه 
نمایندگان اتاق بازرگانی زاهدان، 1 دوره عضو هیأت رئیسه اتاق زاهدان، 
2  دوره صادر کننده  خوشنام استان، عضو شوراهای حل اختالف                

* عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

امان اهلل  نام:     
کهرازهی *        نام خانوادگی:   

1345 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  054-33217290 اطالعات تماس:   
نمابر:  054-33217291     

kahrazehi@gmail.com

هیأت  عضو  دوره   3 غذایی،  مواد   - حبوبات  خشکبار  فعالیت  زمینه 
نمایندگان اتاق زاهدان، 2 دوره عضوهیأت نمایندگان اتاق ایران   
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1- غالمحسين  جميلي
2- هاشم  حاجي علي اکبري

3- علی يگانه فرد
4- محمود  مستندي

5- سيدعبدالمجيد  هاشمي

ب- هیات رئیسه اتاق زنجان

2- محمدتقي مقدم فرد )نایب رئیس اول(

1- غالمحسين جميلي )رئیس(

4- صمد يوسفي اصل )خزانه دار(

3-علی کالنتری )نایب رئیس دوم(

5- علي يگانه فرد )منشی(

الف_  هیأت نمایندگان منتخب اتاق زنجان در اتاق ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان
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غالمحسین  نام:     
جمیلي *       نام خانوادگی:   

1356 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  024-33463778   اطالعات تماس:   
نمابر:  024-33448787     

ج- هیأت نمایندگان اتاق زنجان

Hosseinjamili@gmail.com

مشترک  شورای،  عضو  جمیلی-  نیکوکاری  بنیاد  مدیره  هیأت  عضو 
بازرگانی ایران و فرانسه - ایران و هند- ایران و ترکیه

مدیرعامل شرکت صنعتی معدنی کیمیای زنجان گستران
عضو هیأت مدیره شرکت تولید سرب و روی ایرانیان

محمدتقی نام:     
مقدم فرد   نام خانوادگی:   

 1333 تاریخ تولد:   
کاردانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 024-32221925 اطالعات تماس:   
نمابر: 024-32221926     

Msm174cat@yahoo.com

مدیر عامل شرکت ایران اگزوز
نائب رئیس اول اتاق بازرگانی زنجان

رئیس هیأت مدیره شرکت زنجان محور خودرو
عضو اتاق ایران و فرانسه

رئیس هیأت مدیره شرکت نگین تابان زنجان

علی  نام:     
کالنتری        نام خانوادگی:   

1337 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  024-33799595 اطالعات تماس:   
نمابر:  024-33799598     

kalantari@nakhjirco.com

از مؤسسین اتاق بازرگانی زنجان  
از موسسین شرکت تولیدی و انواع نخ اسپندکس و مدیرعامل

رئیس هیأت مدیره شرکت کشت و صنعت غزال دشت صبا
از مؤسسین هیأت رئیسه شرکت حمل و نقل بین المللی غدیر زنجان

از مؤسسین و رئیس هیأت مدیره شرکت توسعه فوالد
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صمد  نام:     
یوسفی اصل        نام خانوادگی:   

1357 تاریخ تولد:   
   ،EMBA کارشناس فیزیک هسته ای، کارشناس ارشد میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  024-33468833 اطالعات تماس:   
نمابر:  024-33468833     

s.yosefi@noorcable.com

مدیرعامل شرکت تولیدی سیمند کابل، رئیس هیأت مدیره شرکت تولید 
سیم و کابل نور زنجان، مدیرعامل شرکت تولیدی شاخص پلیمر پارس، 
نایب رئیس هیأت مدیره شرکت گردشگری عمرانی امند، مدیرعامل گروه 

سرمایه گذاری شهاب

علی  نام:     
یگانه فرد * نام خانوادگی:   

1343 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88061001 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-88061001     

aliyeganehfard@yahoo.com

مدیرعامل شرکت تعاونی انرژی گستر توزیع برق تهران بزرگ، رئیس 
هیأت مدیره شرکت مهندسی توسعه اتوماسیون صنعت برق،رئیس هیأت 
توسعه  شرکت  مدیره  هیأت  رئیس  زنجان،  روی  صنایع  شرکت  مدیره 
فن آوری روی گستران، موسس بیش ار 10 شرکت تولیدی و صنعتی 
در زنجان و قزوین و آستارا، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری کارکنان 

صنعت برق، رئیس هیأت مدیره شرکت مهندسی اندیشمند شمالغرب

علی  نام:     
باقرزاده خرسندی   نام خانوادگی:   

 1359 تاریخ تولد:   
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین المللی از دانشگاه کمپتین آلمان   میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 88537352-3 اطالعات تماس:   
نمابر:  88751136     

hastializadeh@gmail.com

مدیرعامل شرکت آریا نورین جوش 
عضو هیأت مدیره شرکت تولیدی نورین میکا

عضو هیأت مدیره شرکت نورد فوالدکاران افق 
مشاور اقتصادی صنایع فلزی و میخ سازی پارس 
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بهروز  نام:     
ضرغام           نام خانوادگی:   

1347 تاریخ تولد:   
کارشناسی  ارشد میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  024-33721398-7   اطالعات تماس:   
نمابر: 024-33721399     

aliyeganehfard@yahoo.com

مدیر شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب استان زنجان
عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب استان زنجان

عضو شرکت مجری مستحکم ساز معتمد زنجان
موسس و عضو هیات مدیره موسسه آموزشی آینده گرا
عضو هیات مدیره شرکت توسعه صادرات استان زنجان

هاشم  نام:     
حاج علي اکبري*        نام خانوادگی:   

1337 تاریخ تولد:   
کاردانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-66940273   اطالعات تماس:   
نمابر: 021-66122260     

hhajialiakbari@yahoo.com

پژوهان  شرکت  مدیرعامل  حسام،  پویش  شرکت  مدیره  هیأت  عضو 
روی کاوند، عضو شورای بازرگانی ایران و ترکیه، بازرس شورای مشترک 

ایران و هند

محمود   نام:     
ضرابی        نام خانوادگی:   

1345 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  024-33547577 اطالعات تماس:   
نمابر:  33546446     

mahyarsocks@yahoo.com

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت تولید پوشاک مهیار
نایب رئیس هیأت مدیره شرکت ثمین دشت

عضو جامعه متخصصین صنایع نساجی کشور
عضو شورای بازرگانی ایران و اکراین
منتخب مدیران نمونه کشور سال 90

کارآفرین منتخب استانی 3 دوره متوالی
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محسن   نام:     
عطائیان        نام خانوادگی:   

1334 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  برنامه ریزی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  024-33463770 اطالعات تماس:   
نمابر:  33463777     

zanjanata@yahoo.com

 انجام خدمات مشاور در امور برنامه ریزی
دبیر اجرایی اتاق زنجان

عضو هیأت امنای کانون کارآفرینان زنجان
رئیس هیأت مدیره شرکا صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران 

عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی اذرمهر آندیا

شهرام   نام:     
کدخدایی        نام خانوادگی:   

1352 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد متالوژی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  024-32383390 اطالعات تماس:   
نمابر:  024-33383289     

sh_kadkhodaee@yahoo.com

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت زرین معدن آسیا )سهامی عام(
رئیس خانه معدن استان زنجان

عضو هیأت مدیره شرکت پتاس ایران
کارشناس رسمی دادگستری در رشته فلزات

رئیس هیأت مدیره شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان

محمود  نام:     
مستندي *        نام خانوادگی:   

1334 تاریخ تولد:   
کاردانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-22070836-7 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-22070836-7       

mmostanadi@yahoo.com

عضو هیأت مدیره شرکت محور خودرو، مدیرعامل ریسندگی امیران، 
مدیرعامل توسعه صادرات استان زنجان، مدیرعامل شرکت صائین گستر

رئیس هیأت مدیره کانسار مس ایرانیان
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رضا   نام:     
منفرد        نام خانوادگی:   

1338 تاریخ تولد:   
دکترای مهندسی صنایع  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  024-33478380 اطالعات تماس:   
نمابر:  024-33478380     

rzmnfrd@yahoo.com

عضو هیأت مدیره شرکت ملی سر ب و روی
مدیرعامل شرکت تولیدی روی بندرعباس 

مدیرکل شرکت فرآوری مواد معدنی

ولی اهلل   نام:     
منصوری        نام خانوادگی:   

1338 تاریخ تولد:   
کاردانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  024-33336667 اطالعات تماس:   
نمابر:  024-33336667     

Mansouri6743@gmail.com

مدیره  هیأت  عضو  پنجم،  دوره  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیأت  عضو 
انجمن گچ کشور، عضو خانه اقتصاد ایران، مدیرعامل شرکت گچ ایده آل، 
عضو هیأت حل اختالف تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نایب رئیس انجمن 

معدنکاران استان زنجان، عضو هیأت مدیره خانه معدن زنجان

* عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

سیدعبدالمجید  نام:     
هاشمي *       نام خانوادگی:   

1325 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  024-33463770 اطالعات تماس:   
نمابر:  024-33463777     

seyedabdolmajidhashemi@yahoo.com

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت سامان شیمی
رئیس هیأت مدیره شرکت کشت و صنعت بکتاش، رئیس هیأت مدیره 

شرکت ماهان تجارت
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1- موسي آقائي
2- باقر اصفهاني

3- احمد اصغري قاجاري
4- اميد حاجيان برنجستانکي

5- علي تقي پور
6- سيدمحمد جعفري

7- محمد  چلنگري جويباري
8- اکبر  چوپاني

9- فردين  غالم پور
10- مجيد فاني

11- صابر کاظمي ترکي
12- عبداهلل مهاجردارابي 

13- امير ميران آملي
14- شمسعلي هادي زاده معلم

15- حميد يوسفي

الف_  هیأت نمایندگان منتخب اتاق ساری در اتاق ایران

ب- هیات رئیسه اتاق ساری

2- اميد حاجيان برنجستانکي )نایب رئیس اول(

1- عبداهلل مهاجردارابي )رئیس(

4- اکبر چوپاني )خزانه دار(

3-امير ميران آملي )نایب رئیس دوم(

5- فردين غالم پور )منشی(

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری
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عبداهلل  نام:     
مهاجردارابي *       نام خانوادگی:   

1338 تاریخ تولد:   
دانشجوی کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  011-333355062 اطالعات تماس:   
نمابر: 011-33355061     

امید  نام:     
حاجیان برنجستانکي *       نام خانوادگی:   

1351 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  011-42253553 اطالعات تماس:   
نمابر:  011-42244848     

امیر  نام:     
میران آملي *       نام خانوادگی:   

1355 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  011-44244245 اطالعات تماس:   
نمابر:  011-44244247     

ج- هیأت نمایندگان اتاق ساری

info@mccima.ir

Omid1380@gmail.com

m.miran.1355@gmail.com

رئیس اتاق و فعال در حوزه ساختمان و نساجی

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران

خزانه دار انجمن جوجه یکروزه کشور
عضو هیأت مدیره انجمن جوجه یک روزه کشور در 2 دوره متوالی 

عضو هیأت مدیره کانون کارفرمایان استان مازندران
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اکبر  نام:     
چوپاني *       نام خانوادگی:   

1349 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  011-33115751 اطالعات تماس:   
نمابر:  011-33115752     

فردین  نام:     
غالمپور *        نام خانوادگی:   

1345 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:   011-3207311-5 اطالعات تماس:   
نمابر:  011-32073310     

Aliakbar_chopani@yahoo.com

Eimenrahkar@gmail.com

نایب رئیس اتحادیه صدور خدمات فنی و مهندسی مازندران

مدیرعامل شرکت ایمن راه کار، رئیس هیأت مدیره شرکت ونداد راه 
مؤسس، سهامدار و عضو هیأت مدیره شرکت پالند تاژ، شرکت نمونه 

صادراتی در سال 1393

موسي  نام:     
آقائي *       نام خانوادگی:   

1337 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  011-54233055 اطالعات تماس:   
نمابر: 011-54233044       

Mousa_aghaei@yahoo.com

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان مازندران
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احمد نام:     
اصغري قاجاري *  نام خانوادگی:   

 1323 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 011-33320981 اطالعات تماس:   
نمابر: 011-33328220     

a.asghari@iccim.ir

سه دوره نایب رئیس اول اتاق ساری 
3 دوره نایب رئیس اتاق اکو

5 دوره عضو هیأت نمایندگان ساری و ایران 
2 دوره رئیس کمیسیون حل اختالف اتاق ساری

مدیرعامل و صاحب شرکت بین المللی سیام

باقر  نام:     
اصفهاني *        نام خانوادگی:   

1335 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  011-33542326 اطالعات تماس:   
نمابر:  011-33542267     

Hojat.isfahani@yahoo.com

سی سال تجربه در صنعت

علي  نام:     
تقي پور  *      نام خانوادگی:   

1345 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  011-33201200-1 اطالعات تماس:   
نمابر: 011-33265551       

Ali_t1345@yahoo.com

خزانه دار اتحادیه صادرکنندگان استان مازندران



146

ی
سار

ق 
 اتا

ان
دگ

ماین
ت ن

هیأ
ی 

ضا
اع

سیدمحمد * نام:     
جعفري *  نام خانوادگی:   

 1359 تاریخ تولد:   
دکترای مدیریت استراتژیک در کسب و کار )دفاع پایان نامه( میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 011-33405545-6   اطالعات تماس:   
نمابر: 011-33405547     

m.jafari.sari@gmail.com

عضو شورای شهر ساری
 رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایران

رئیس کمیسیون بازرگانی امور گمرکی و حمل و نقل اتاق مازندران

مجید  نام:     
فاني *        نام خانوادگی:   

1354 تاریخ تولد:   
دکترا  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  011-44230225   اطالعات تماس:   
نمابر:  011-44230225     

pmshomal@gmail.com

مشاوره  کارنامه  دارای  شمال،  مهر  پاک  شرکت  مدیره  هیأت  رئیس 
صادرات،  و  بازاریابی  محقق  و  مشاور  زمزم،  و  سایپا  های  شرکت 

صادرکننده به کشورهای روسیه و ترکمنستان و عراق

محمد  نام:     
چلنگري *       نام خانوادگی:   

1338 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  011-42543678 اطالعات تماس:   
نمابر:  011-42546378     

info@ch.hadico.com

انجمن  عضو  مازندران،  اتاق  نمایندگان  هیات  در  عضویت  دوره  سه 
صنایع و خانه صنعت و معدن مازندران، مدیرعامل کارخانه ماشین سازی 

هادی 
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حمید  نام:     
یوسفي *        نام خانوادگی:   

1347 تاریخ تولد:   
کارشناسی - مهندسی مکانیک میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  011-34723591 اطالعات تماس:   
نمابر:  011-34727668     

yousefi@mazandarancement.com

سیمان  فنی  دفتر  و  نصب  مدیر  خوزستان،  سیمان  مکانیک  مدیر 
فیروزکوه، عضو هیات مدیره سیمان های کرمان فراز فیروزکوه

مدیرعامل سیمان مازندران

صابر  نام:     
کاظمي ترکي *       نام خانوادگی:   

1350 تاریخ تولد:   
کاردانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  011-33736070 اطالعات تماس:   
نمابر:  011-33736072         

info@badelehmachineco.com

25 سال سابقه در صنعت      

* عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

شمسعلي  نام:     
هادي زاده معلم *        نام خانوادگی:   

1346 تاریخ تولد:   
دکترا  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  011-32398982-4    اطالعات تماس:   
نمابر:  011-32398986        

dr_moallem1346@yahoo.com

عضو هیات نمایندگان دوره پنجم اتاق، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب 
و منابع طبیعی اتاق ایران و مازندران، رئیس نظام دامپزشکی مازندران
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1- مسعود  اعواني
2- سعيد  ترکمان دهنوي
3- علي اصغر  جمعه اي

4- مهدي  حداد

ب- هیات رئیسه اتاق سمنان

2- محمود نجفي سهي )نایب رئیس اول(

1- علیاصغر جمعه اي )رئیس(

4- عبدالحميد دربانيان )خزانه دار(

3- عبداله اکبري راد )نایب رئیس دوم(

5- سهراب حکيم زاده ابيانه )منشی(

الف_  هیأت نمایندگان منتخب اتاق سمنان در اتاق ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان
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علي اصغر  نام:     
جمعه اي *       نام خانوادگی:   

1327 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  023-33464001 اطالعات تماس:   
نمابر:  023-33464500     

a.jomee@gmail.com

ریس هیأت مدیره شرکت گچ سمنان ساري، ریاست خانه صنعت و معدن 
استان سمنان، ریاست اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت 
معدني استان سمنان، عضو هیأت رئیسه شوراي مشترک ایران و ترکیه، 
اتاق  ریاست  ایران،  معادن  و  صنایع  و  بازرگاني  اتاق  تشکل هاي  رئیس 

بازرگانی و صنایع و معادن استان سمنان از سال 1374 تاکنون

محمود  نام:     
نجفی سهی        نام خانوادگی:   

1323 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-22610778  اطالعات تماس:   
نمابر:  021-22005387     

mojanes_company@yahoo.com

ایران، عضو  انجمن سازندگان قطعه ها و مجموعه هاي خودرو  بازرس 
هیأت رئیسه انجمن قطعه سازان استان سمنان، عضو هیأت رئیسه خانه 
صنعت و معدن استان سمنان، عضو هیأت رئیسه اتاق سمنان براي 4 دوره،   
نماینده  کارفرما در شورای عالی کار  و بازرس کانون عالي انجمن هاي 
صنفي کارفرمایي ایران و نماینده کارفرما در هیأت نظارت بر سازمان تامین 

اجتماعي، عضو کمیسیون صنایع حقوقي تشکل هاي اتاق ایران  

عبداهلل نام:     
اکبری راد    نام خانوادگی:   

 1339 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 023-33652876-7 اطالعات تماس:   
نمابر: 023-33652875     

a.akbari@oghabafshan.com

عضو هیات رئیسه شرکت عقاب افشان 
12 سال مدیر عامل شرکت تولیدي و صنعتي عقاب افشان. بزرگترین 

تولید کننده اتوبوس در بخش خصوصي کشور
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عبدالحمید  نام:     
دربانیان        نام خانوادگی:   

1330 تاریخ تولد:   
کارشناسی اقتصاد   میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  023-33463099 اطالعات تماس:   
نمابر:  33464500     

d.darbanian@yahoo.com

 عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران سمنان،  مدیر عامل شرکت پالنده 
صاف، دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان، دبیر اتحادیه صادرکنندگان 
نمایشگاههای صنعتی و  المللی  بین  مدیر عامل شرکت  استان سمنان، 
بازرگانی سمنان-  عضو هیات مدیره کشت و صنعت آبرود آهوان، عضو 
هیات  عضو  چهاردوره   - سمنان   شعبه  ارگانیک  انجمن  رئیسه  هیات 

رئیسه  اتاق سمنان 

مسعود  نام:     
اعواني *       نام خانوادگی:   

1344 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88876353-5 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-88876352       

info@KGF-Steel.com

موسس و مدیریت شرکت کاال گستر فرایند، طراح و سازنده انواع ماشین 
آالت صنایع تبدیلی کشاورزي، تولید انواع سبزیجات و میوه هاي منجمد 
به روش IQF و سیب زمینی منجمد آماده طبخ فرنچ فرایز،  موسس و 
مدیریت شرکت کشت و صنعت نانا ، تولید کننده انواع سبزیجات منجمد 

و انواع ساالد، سه دوره عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

سهراب   نام:     
حکیم زاده        نام خانوادگی:   

1332 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88540337 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-88737210     

s.hakimzadeh@yahoo.com

 از سال 67 تا 1370 معاون گروه شیمایی سازمان صنایع ملی،  مدیر 
عامل  مدیر   1374 تا   1370 سال  از  تکوین،  قالب سازي  شرکت  عامل 
مهندسین مشاور ریون، از سال 1374 تا 1376، مدیر عامل شرکت کاشی 
تبریر، از سال1376 تا کنون مدیر عامل  شرکت کادولن و باریت ایران 
، عضو هیات رئیسه اتحادیه صادرکنندگان استان  سمنان، یکدوره عضو 

هیات نمایندگان اتاق  سمنان   
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مهدي  نام:     
حداد *        نام خانوادگی:   

1339 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88887660 اطالعات تماس:   
نمابر:  88887660     

info@nobar.ir

مدیریت شرکت نوبر سبز، تولیدکننده انواع سبزي، صیفی و میوه منجمد 
شده به روش انجماد I.Q.F، و سیب زمینی فرنچ فرایز، عضو کمیسیون 
اتاق سمنان،   کشاورزی  کمیسیون   رئیس  ایران،  اتاق  کشاورزی  و  آب 
بخش  در  ملی  کارآفرین  ایران،  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  دوره  یک 

کشاورزی، صادرکننده نمونه استانی استان سمنان   

سعید  نام:     
ترکمان دهنوي *       نام خانوادگی:   

1350 تاریخ تولد:   
دکترای پزشکی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 9 - 021-22883618 اطالعات تماس:   
نمابر: 021-22883628     

torkaman@tebplastic,ir

تا  از سال 1376  نوین   رئیس هیات مدیره  شرکت طب پالستیک  
کنون، رئیس  هیات مدیره  انجمن  پالستیک استان سمنان دو دوره، 
عضو   صادرات(،  کمیسیون  )رئیس  ایران  پالستیک  ملی  انجمن   عضو 

نظام  پزشکی ایران

امیر حسین   نام:     
شقاقی         نام خانوادگی:   

1335 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-26205287 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-26218560     

shaghaghi@shirinnivin.com

مدیریت  عامل شرکت شیرین نوین خاورمیانه 
عضو هیات مدیره شهرک صنعتی پایتخت

نامدار صنعت غذا در سال 1388 
مدیریت برتر سال 1392  از کشور کانادا 

موفق ترین مدیر  در بخش صادرت درسال 1387 
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احمد  نام:     
عجم حسنی    نام خانوادگی:   

 1330 تاریخ تولد:   
کارشناسی    میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 023-33324004 اطالعات تماس:   
نمابر: 023-33324004     

سابقه 35 ساله در تولید گچ ساختمانی و ماشینی، عضو هیات رئیسه 
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت  معدنی استان  سمنان،  
عضو هیات رئیسه  گچ سیمین، عضو هیات  مدیره  شرکت حمل و نقل 

کاروان بار، عضو هیات مدیره  شرکت گونی بافی شبنم سحر 

حمید   نام:     
علوی         نام خانوادگی:   

1342 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی    میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  023-3454470-4 اطالعات تماس:   
نمابر: 023-34542079     

alavi@celestitemine.com

ABASSCO 24 سال سابقه مدیریت عامل و رئیس هیات مدیره گروه 
تنها تولیدکننده ترکیبات باریم و استرانسیم در خاورمیانه

دو دوره عضو هیات رئیسه اتحادیه صادرکننده اتاق استان سمنان
بهره بردار سه معدن بزرگ سنگ سلستین و گچ

محمد حسن  نام:     
عصار حسینی        نام خانوادگی:   

1332 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  023-33652426 اطالعات تماس:   
نمابر: 023-33652426-7     

info@sazangroup.com

کشور،  صنعتي  واحدهاي  مدیریت  و  اجرایي  و  کاري  سابقه  سال   36
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل گروه تولیدي و صنعتي سازان، رئیس 
هیأت مدیره صنایع الکترونیک سازان، دو دوره  کار آفرین برتر استان، 
یک دوره کار آفرین نمونه ملی، برگزیده ده طرح برتر در جشنواره علم 
تا عمل  سال 1390، عضو هیات رئیسه انجمن مدیران استان سمنان، 

رئیس کمیسیون  صنعت اتاق  سمنان 
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کوروش   نام:     
وفا        نام خانوادگی:   

1325 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88213723-4 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-88213725     

Fissa1370@yahoo.com

کارشناس بازرگانی  داخلی، معاون مدیریت بازرگانی  خارجی  و اعتبارات 
مدیر حسابداری  بازرگانی، مدیر کمیته  صدور  اجاره نامه  کاال  از چین و 
تایوان، مدیر کمیته دموراژ  وزارت بازرگانی، مدیر عامل شرکت بازرگانی  فرندز 
کار، مدیر عامل شرکت  تولیدی و آرایش فیسا از سال 71 تا کنون، دارنده  برند 

برتر  کرم های راسن  و تولید کننده  نمونه  در سال 91 و 92 

* عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

فرج اهلل   نام:     
معماری         نام خانوادگی:   

1339 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  علوم اقتصادی   میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  9- 88374335 -021 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-88374335-9     

memari@Arya-Transfo.com

و  مدیریت  سازمان   شامل  دولتی  بخش  در  فعالیت  سابقه   سال   20
برنامه ریزی کشور  ) رئیس  سازمان  مدیریت  و برنامه ریزی استان  

سمنان - حوزه  معاونت  امور استانها و مجلس 
مادر   شرکت  اقتصادی   معاون   و  مدیره   هیات  عضو   : نیرو  وزات 

تخصصی  ساتکاب  
رئیس هیات مدیره  شرکت  سرمایه گذاری  نیرو

علیرضا  نام:     
مهربان        نام خانوادگی:   

1342 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفکس: 021-83201390 اطالعات تماس:   

mehraban.pars@yahoo.com

عامل  مدیر  بازرگانی،   و  صنعتی  واحدهای  مدیریت  سابقه  سال   25
شرکت کندر

دو دوره  عضو هیات نمایندگان اتاق سمنان   
صادرکننده نمونه  استانی  5 دوره 
واحد نمونه کیفی  در سال 1390 

دریافت کننده تندیس حقوق مصرف کنندگان در سال 93
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1- پرويز  رعدي
2- علي اکبر عبدالملکي

3- سيدعبدالرحمن علوي
4- بختيار  مرادي

ب- هیات رئیسه اتاق سنندج

2- حامد رنجبر )نایب رئیس اول(

1- سیدکمال حسیني )رئیس(

4- هوشنگ صداقت )خزانه دار(

3- محمد هالکو )نایب رئیس دوم(

5- کريم سعيدپناه )منشی(

الف_  هیأت نمایندگان منتخب اتاق سنندج در اتاق ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج
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حامد نام:     
رنجبر  نام خانوادگی:   
 1360 تاریخ تولد:   

کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   
سوابق کاری:   

تلفن: 087-38836341 اطالعات تماس:   
نمابر: 087-38836341     

kurd.trade@yahoo.com

پیشگان کرد، صادرکننده خدمات  تجارت  مدیره شرکت  رئیس هیأت 
فنی و مهندسی و کاال به کشور عراق از سال 85 تا کنون، صادرکننده برتر 
سالهای 87 و 88 استانی و مجری چندین پروژه نفتی و پاالیشگاهی در 
کشور عراق، بازرس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان 

کردستان، مدیر بازرگانی کارخانه تولید آهک کردستان)1383-1381(

سید کمال  نام:     
حسینی        نام خانوادگی:   

1356 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  087-33384111 اطالعات تماس:   
نمابر:  087-33384316     

pars.nava@yahoo.com

عضو هیأت رئیسه و خزانه دار و رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای 
اسالمی شهر سنندج - عضو هیأت مدیره شهرک های صنعتی شماره 1 
و 3 سنندج- برگزیده شورای عالی کانون کارشناسان رسمی ایران- مدیر 
عامل شرکت صنایع الکترونیک پارس نوا نور-  مؤسس و نایب رئیس 
در  آب  ضد  البسه  و  محصوالت  کننده  تولید  سنه)اولین  کارین  شرکت 

ایران(- مؤسس و عضو هیأت مدیره گروه صنعت گستران سورال

محمد  نام:     
هالکو   نام خانوادگی:   

 1358 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 087-34662445 اطالعات تماس:   
نمابر: 087-34662445     

kordo58@yahoo.com

اتحادیه  رئیس  ترانزیت،  و  صادرات  امر  در  فعالیت  سابقه  سال   12
صادرکنندگان شهرستان مریوان، عضو هیأت نمایندگان دوره هفتم اتاق 

سنندج
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j.toupchi@gmail.com

کریم   نام:     
سعیدپناه        نام خانوادگی:   

1344 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    ششم ابتدایی

سوابق کاری:   

تلفن:  087-34245914 اطالعات تماس:   
نمابر:   087-34240768     

عضو اتحادیه پیله وران بانه، عضو هیأت نمایندگان اتاق سنندج 
دوره ششم، 13 سال سابقه فعالیت اجرایی در کار بازرگانی و تجارت

هوشنگ  نام:     
صداقت        نام خانوادگی:   

1338 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  087-33155770 اطالعات تماس:   
نمابر: 087-33165167     

hoshangsedaghat@yahoo.com

از سالهای 1362 تا 1368 تولیدکننده و مدیر تولید شرکت صنایع شیشه 
نشکن- از سال 1368 تا کنون نماینده شیشه قزوین و صادرکننده انواع 

شیشه جام و سکوریت 

جمال   نام:     
توپچی        نام خانوادگی:   

1351 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  087-36300250 اطالعات تماس:   
نمابر:  087-36211111     

j.toupchi@gmail.com

اتحادیه  رئیس   - سنندج  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیأت  عضو 
صادرکنندگان شهرستان سقز
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زاهد   نام:     
صالحی        نام خانوادگی:   

1355 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  087-34662294 اطالعات تماس:   
نمابر:  087-34590642     

zlanko@yahoo.com

اتحادیه  به مدت 12 سال، عضو هیأت مدیره  بازرگانی صالحی  مدیر 
صادرکنندگان مریوان سال88، عضو هیأت نمایندگان و نایب رئیس اول 
اتاق بازرگانی سنندج )دوره هفتم(، نماینده اتاق سنندج در اتاق مشترک 
ایران و عراق سال های 82 و 83، صادرکننده برتر شهرستان مریوان در 

سال 85، صادرکننده برتر استان در سال 89

پرویز  نام:     
رعدی *       نام خانوادگی:   

1335 تاریخ تولد:   
کاردانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  33384008 -087 اطالعات تماس:   
نمابر:  087-3383373     

p_radi@yahoo.com

مدیر برپایی اولین نمایشگاه توانمندی های ایران در اقلیم کردستان، 
پنج دوره عضو هیأت نمایندگان اتاق سنندج، سه دوره عضو هیأت رئیسه 
مدیرعامل  ایران-  اتاق  نمایندگان  هیأت  عضو  دوره  دو  سنندج،  اتاق 

شرکت راهنیان کردستان)سایپا(، واحدنمونه خدمات کشوری

علی اکبر  نام:     
عبدالملکی *      نام خانوادگی:   

1355 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد - دانشجوی دکترای مدیریت میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  33292222 -087 اطالعات تماس:   
نمابر:  33292222 -087     

vianaparvaz@yahoo.com

اعزام  رئیس هیأت مدیره شرکت هواپیمائی شاناگشت پارس، مجری 
اسالمی  شورای  رئیس  کشور،  سراسر  بازرگانی  اتاق  تجاری  هیأت های 

شهرستان قروه، نایب رئیس شورای اسالمی استان کردستان
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران دوره هفتم
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فاروق  نام:     
کیخسروی بابامیری        نام خانوادگی:   

1327 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  087-33662775 اطالعات تماس:   
نمابر: 087-33662775      

farough.k.b@gmail.com

سنندج  معادن  و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیأت   عضویت 
معادن  و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  نمایندگان،  هیأت  عضویت   1382-1392
ایران 1386-1392،ریاست کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
ایران 1386-1390، ریاست کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهندسی اتاق 
بازرگانی و صنایع و معادن ایران 1390-1392- ریاست انجمن صادرکنندگان 

خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سنندج 1393

بختیار  نام:     
مرادی *         نام خانوادگی:   

1363 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  087-34527541 اطالعات تماس:   
نمابر:  087-34524319     

b.m.1133.bm@gmail.com

نمونه  صادرکننده   - کردستان  اقلیم  به  خوراکی  مواد  صادرکننده 
اتحادیه  اول  رئیس  نایب  و89-   87،88 سالهای  در  مریوان  شهرستان 

صادرکنندگان مریوان دوره های سوم و چهارم

سید عبدالرحمن  نام:     
علوی  *      نام خانوادگی:   

1330 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  087-33434220 اطالعات تماس:   
نمابر:  087-33434221     

abdolrahman.alavi2010@gmail.com

7 سال،  به مدت  ملی  مدیره شرکت کفش  هیأت  و عضو  مدیرعامل 
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت پولیمری پولیکا نوین)پتروشیمی 
ای  قطعه  هزار  یکصد  گذاری  تخم  واحد  مالک  سال،   5 بمدت  آبادان( 

تولیدی هگتاروژ )تا کنون(، واحد نمونه کشوری سال 93
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محمد سعید  نام:     
نقشی زادیان        نام خانوادگی:   

1323 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  087-33726242 اطالعات تماس:   
نمابر: 087-33770994      

naghshizadian@yahoo.com

 مدیرعامل شرکت مرغ باروک تاکنون و 11 سال رئیس هیأت مدیره آن، 
20 سال سابقه فعالیت در بخش مرغ مادر، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره 
شرکت تولید زنجیره ای ایمان طیور، رئیس اتاق بازرگانی سنندج در دوره هفتم، 
عضو هیأت نمایندگان اتاق سنندج از سال 80 تاکنون، واحد نمونه کشوری 
در رابطه با کارخانه جوجه کشی و مرغ از سال 82 تا 92، واحد نمونه کشوری 

صادرات جوچه یک روزه به اقلیم کردستان سال  85 و 86

محمد   نام:     
نجیب آداک         نام خانوادگی:   

1356 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  087-34547550 اطالعات تماس:   
نمابر:  087-34547550     

msk.co88@yahoo.com

صادرکننده مصالح ساختمانی، مواد کانی  و معدنی از سال 85 تا کنون، 
تا کنون، عضو  تأسیس  بدو  از  مدیر عامل شرکت مسیر سبز کردستان 

هیأت رئیسه اتحادیه صادرکنندگان شهرستان مریوان

* عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

نام:      محمدرحیم
نام خانوادگی:    نیازی        

1336 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفکس:  087-33291490 اطالعات تماس:   

m.rahimnyazi@gmail.com

بازار  تنظیم  مدیر  قروه،  و  کامیاران  شهرستان های  کشاورزی  مدیر 
و صنعت  مدیرعامل شرکت کشت  بازرسی،  و  کشاورزی  جهاد  سازمان 
کردستان سبز، مدیرعامل شرکت صنایع تیکوشین، رئیس هیأت مدیره 
بذر  صنفی  انجمن  مدیره  هیأت  عضو  ایران،  زمینی  سیب  ملی  انجمن 

اصالح شده کشور، نایب رئیس اتاق بازرگانی سنندج دوره هفتم
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1- سيدمحمدرضا   سيدنبوي
2- محمد مسعودی

3- فرج اله  نجفي سرپيري
4- سيدکورش  هاشمي گل سفيدي

ب- هیات رئیسه اتاق شهرکرد

2- آيت اله احمدي )نایب رئیس اول(

1- سيدمحمدرضا سيدنبوي  )رئیس(

4- سيدمحمد مصطفوي قهفرخي )خزانه دار(

3- عبدالکريم کريمي فيل آبادي )نایب رئیس دوم(

5- علي باز رفيع زاده )منشی(

الف_  هیأت نمایندگان منتخب اتاق شهرکرد در اتاق ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد



161

کرد
هر

ق ش
 اتا

ان
دگ

ماین
ت ن

هیأ
ی 

ضا
اع

سید محمد رضا  نام:     
سید نبوي *       نام خانوادگی:   

1334 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  038-334930 اطالعات تماس:   
نمابر: 038-33335077     

ج- هیأت نمایندگان اتاق شهرکرد

otagh_chb@yahoo.com

رئیس کارخانه سیمان بهبهان، رئیس کارخانه سیمان آبیک، مدیر عامل 
کارخانجات ... ایران، مدیرعامل شرکت چینی همگام، رئیس هیأت رئیسه 
فراورده های غذایی شادکام، رئیس هیأت مدیره شرکت تولیدی کریستال 

نگین

آیت اله  نام:     
احمدي        نام خانوادگی:   

1329 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  33333424 -038 اطالعات تماس:   
نمابر: 33333917 -038     

tashgas@tashgas.com

از سال 53 تا بهمن 60 رئیس اداره قند و شکر بروجن از سال 60 تا 69 
مدیر کل قند و شکر استان چهارمحال و بختیاری، از 69تا72 مدیر منطقه 
ایرانگاز چهارمحال و بختیاری، از 72تا 91 مدیر عامل شرکت تشگاز و در 

حال حاضر نیز رئیس هیأت مدیره شرکت تشگاز 

عبدالکریم نام:     
نام خانوادگی:    کریمي فیل آبادي  

 1327 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 32251510 -038 اطالعات تماس:   
نمابر: 32252769 -038     

arshinkoohcentral@yahoo.com 

عضو انجمن گچ کشور از زمان تاسیس به مدت 20 سال، عضو اتاق 
بازرگانی استان، عضو هیأت نمایندکان و عضو هیأت رئیسه، نماینده اتاق 

در هیأت حل اختالف امور مالیاتی وتامین اجتماعی استان 
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سیدمحمد  نام:     
مصطفوي قهفرخي        نام خانوادگی:   

1329 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  3242521 -038 اطالعات تماس:   
نمابر:  32421991 -038     

otagh_chb@yahoo.com

اجرایی فوالد فرخ شهر،  مدیرعامل شرکت خدماتی فرمانداری ،مشاور 
سهامدار و هیأت مدیره شرکت ساختمانی، مدیرعامل شرکت حمل و نقل 
سیمان، مدیر عامل مرکز توانبخشی طراوت فرخ شهر، سهامدارو رئیس 
باغ  امور  در  فرخ شهر  شهردار  نقل،مشاور  و  حمل  شرکت  مدیره  هیأت 
شهر، عضو کمیسیون های مختلف اتاق بازرگانی، خزانه دار اتاق بازرگانی 

شهرکرد

علي  نام:     
باز رفیع زاده        نام خانوادگی:   

1341 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  32251111 -038 اطالعات تماس:   
نمابر:  32252309 -038     

amin_rfz@yahoo.com

موسس، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت ابنیه فنی شاهین امین 
از سال 1369 تا کنون- عضو انجمن صنعتی شرکت های ساختمانی و 

تاسیساتی استان- عضو انجمن صنفی شرکتهای خدماتی استان

بهرام  نام:     
اله بخشي هفشجاني        نام خانوادگی:   

1337 تاریخ تولد:   
دیپلم میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  32275137- 038    -    021-88700146-8 اطالعات تماس:   
نمابر:  32270670 -038     

b.allahbakhshi@yahoo.com 

امور  و  کار  اداره  اختالف  هیأت حل  در  کارفرمایان  نماینده  دوره  پنج 
اجتماعی تا کنون، دو دوره نماینده مجامع امور صنفی شهرکرد در هیأت 
 1385 شهرکردسال  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  مالیاتی،  اختالف  حل 
ایران  اتاق  در  اتاق شهرکرد  نماینده  و  نمایندگان  تا کنون، عضو هیأت 
ابن  علی  جامعه  مدیره  هیأت  94،عضو  خرداد  تا   1385 سال  )تهران(، 

ابیطالب  شهرکرد، بازرس انجمن حمایت از زندانیان استان
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زهرا   نام:     
دشت لعلي   نام خانوادگی:   

 1349 تاریخ تولد:   
دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی با گرایش مدیریت بازاریابی   میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 038-32225659 اطالعات تماس:   

Zahra.dashtlaali@gmail.com

عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان، مدرس 
دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرکرد،دبیر کمیته بانوان اتاق بازرگانی 

شهرکرد، دبیر کمیته برنامه ریزی و سرپرست تولید  شرکت نایل ایران

حسین    نام:     
ایزدي بروجني        نام خانوادگی:   

1332 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  33342626 -038 اطالعات تماس:   
نمابر:  33342630 -038     

izadi@barfab-co.ir

مدیرعامل شرکت برفاب)تولید کننده لوازم خانگي( از سال 1369وسوابق 
اجراي در شرکتها مختلف بازرگاني وتولیدي

rezaeedabeer@yahoo.com

دبیر    نام:     
رضائي سورشجاني        نام خانوادگی:   

1349 تاریخ تولد:   
دکترای دامپزشکی و دیپلمای فارماکولوژی میزان تحصیالت:   

 
سوابق کاری:   

تلفن:  33339496 -038 اطالعات تماس:   
نمابر: 33349697 -038     

از سال  استان چهارمحال و بختیاری  دامپزشکی  نظام  رئیس سازمان 
صنعتی  شهرک  خدماتی  شرکت  مدیره  هیأت  رئیس  تاکنون،   1388
خوراک  تولید  شرکت  عامل  استان،مدیر  اداری  شورای  عضو  شهرکرد، 
سازمان  هماهنگی  شورای  تغذیه،عضو  کیمیاگران  آبزیان  و  طیور  دام، 
جهاد کشاورزی استان،رئیس هیأت انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی 
دامپزشکی، رئیس کمسیون صدور پروانه های بهداشتی امکان عمومی 

دامی و مراکز تولیدی استان
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بهنام    نام:     
علیخاني        نام خانوادگی:   

1361 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88171730 -021 اطالعات تماس:   
نمابر:  88171733 -021     

trd_alikhani@yahoo.com

خارجی،  خرید  های  زمینه  در  بازرگانی  مستمر  فعالیت  دارای 
کلیه  اسنادی،  اعتبارات  و  بانکی  امور  المللی،  بین  نقل  و  صادرات،حمل 
امور گمرکی و دارای شرکاء بازرگانی در اروپا، اسکاتلند، ترکیه، امارات و 
همچنین دارای دفاتر امور گمرکی در بنادر انزلی، نوشهر، بندر امام خمینی 
لوح  استان چهارمحال و بختیاری و دارای  بندر عباس- صادر کننده  و 

تقدیر از سازمان صنعت، معدن و تجارت طی سالهای 89 و 90 

ناصر  نام:     
نام خانوادگی:    زارع       

1348 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  34227510 -038 اطالعات تماس:   
نمابر:  32670026 -031     

Naser_Zaree@yahoo.com

مالیاتی،   امور  رشته  در  قضائیه  قوه  از  رسمی  کارشناسی  پروانه  داراي 
کمیسیون  مالیاتی  کمیته  عضو  ایران،  خبره  حسابداران  انجمن  عضو 
بررسی  کارشناسی  کارگروه  عضو  اصفهان،  بازرگانی  اتاق  پشتیبانی 
پیشنویس قانون مالیاتهاي مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و کارشناس 
استان  در  بخش خصوصی  با  دولت  گفتگوي  شوراي  جلسات  در  مدعو 

اصفهان و استان چهار محال و بختیاري

محمد  نام:     
مسعودي  *      نام خانوادگی:   

1347 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  33350002 -038 اطالعات تماس:   
نمابر:  33336881 -038     

masoudimohammad92@gmail.com

و  چهارمحال  استان  المللی  بین  های  نمایشگاه  شرکت  عامل  مدیر 
بختیاری، عضو هیأت رئیسه انجمن نمایشگاه های بین المللی ایران
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* عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

سید کورش  نام:     
هاشمي گل سفیدي *        نام خانوادگی:   

1344 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88582147 اطالعات تماس:   
نمابر: 021-88582693     

hashemi@tgi.co.ir

عضو موظف هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین 
تهران از سال 91 تا کنون، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت پاک 
پی شهرکرد از سال 75 تا سال 91، عضو هیات مدیره  شرکت شهرکهای 
تا کنون-عضو هیات  از سال 89  بختیاری  استان چهارمحال و  صنعتی 

مدیره شرکتهای فکا وگلدشت اصفهان از سال 88 تا کنون

فرج اهلل  نام:     
نجفي سرپیري *       نام خانوادگی:   

1344 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  32276796 -038 اطالعات تماس:   
نمابر: 33336881 -038     

otagh_chb@yahoo.com

عضو  استان،  المللی  بین  نمایشگاههای  شرکت   مدیره  هیأت  رئیس 
ایران، رئیس هیأت مدیره شرکت  اتاق  کمیسیون تخصصی گردشگری 
دریستن، مدیر عامل سنگ شکن کبوتران و رئیس هیأت مدیره سنگ 

شکن همت گستر

مسعود  نام:     
ناصري بروجني        نام خانوادگی:   

1338 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  34222338 -038 اطالعات تماس:   
نمابر: 34222338 -038     

iranpto@yahoo.com

رئیس مجمع امور صنفی بروجن،رئیس اتحادیه صنف طال و جواهر،مدیر 
انجمن دوستداران حافظ بروجن،مسئول انجمن موسیقی بروجن،مدیر کل 

شرکت ساختمانی نگین پردیس بنا،مدیرعامل شرکت کالر
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1- عباس  ابوقداره
2- يوسف صالح الدين  ايزدفر

3- محمدصادق  حميديان جهرمی
4- هادی  حنايی جهرمی

5- سيدکاظم  خاک ره
6- محمدعلي  ديده روشن

7- حميدرضا  ذوي االنواري
8- جمال  رازقی جهرمی

9- يلدا  راهدار
10- سيدعلي اصغر  ظريف کار فرد

11- محمدرضا  ظهيرامامي
12- مهدي  علي پور
13- فريدون  فرقاني

14- خسرو  فروغان گران سايه
15- عبدالمجيد  نيک نام جهرمي

ب- هیات رئیسه اتاق شیراز

2- جمال رازقی جهرمی )نایب رئیس اول(

1- فريدون فرقاني  )رئیس(

4- عباس ابوقداره )خزانه دار(

3- محمدعلي ديده روشن )نایب رئیس دوم(

5- محمدصادق حميديان جهرمی )منشی(

الف_  هیأت نمایندگان منتخب اتاق شیراز در اتاق ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز
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فریدون  نام:     
فرقانی *       نام خانوادگی:   

1332 تاریخ تولد:   
کارشناسی مدیریت مالی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  36294901-9 -071 اطالعات تماس:   
نمابر:  36294910 -071     

جمال  نام:     
رازقی *       نام خانوادگی:   

1337 تاریخ تولد:   
مهندسی کشاورزی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  37742183 -071 اطالعات تماس:   
نمابر:  37742477 -071     

ج- هیأت نمایندگان اتاق شیراز

f.forghani@live.com

Razegh.jamal@bafoods.com

عضو هیات مدیره صنایع شیمیایی فارس، موسس و رئیس هیات مدیره 
صنایع شیمیایی سینا، موسس و نایب رئیس هیات مدیره شیمی رزین و 
پویا رزین، سهامدار و عضو هیات مدیره صنایع شیمیایی شیراز، سهامدار 

و عضو هیات مدیره شرکت طرح و ساخت ایستا به مدت 38 سال

ریزی  برنامه  مدیر  فارس،  استان  روستایی  و  کوچک  صنایع  مسئول 
مدیرعامل  مرغاب،  دشت  شرکت  کارخانه  مدیر  مرغاب،  دشت  شرکت 
و عضو هیات مدیره شرکت دشت مرغاب، مدیرعامل شرکت لبنی کاله، 
موسس مدیر گروه تولیدی تانی، موسس مدیرگروه تولیدی ب.آ به مدت 

31 سال- عضو شورای عالی کار کشور

محمد علی  نام:     
دیده روشن *       نام خانوادگی:   

1335 تاریخ تولد:   
کارشناس فرش  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  071-32227459 اطالعات تماس:   
نمابر: 071-32229232     

didehrowshan@yahoo.com

عضو شورای حل اختالف بازار از سال 1372، عضو هیات نمایندگان 
دار  خزانه   ،) سال   20  ( هشتم  تا  چهارم  دوره  از  شیراز  بازرگانی  اتاق 
اتحادیه  رئیس  نایب   ،1393 الی   1386 سال  از  شیراز  بازرگانی  اتاق 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان  سال 1380 تا کنون، مدیرعامل صندوق 
قوه  انتخاب  به  بازرگانی  اتاق  داور  تاکنون،  توسعه صادرات سال 1380 

قضائیه، نایب رئیس اتاق بازرگانی دوره هشتم
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یوسف صالح الدین نام:     
ایزدفر *  نام خانوادگی:   

 1323 تاریخ تولد:   
کارشناس ارشد علوم اجتماعی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 36294926 -071 اطالعات تماس:   
نمابر: 36294919 -071     

info@sccim.ir

کارشناس اقتصادی سازمان بازرگانی فارس از سال 1354 الی 1370
کارشناس قیمت گذاری به مدت 8 سال

مسئول نظارت بر توزیع کاال
معاونت بازرگانی خارجی و ثبت سفارشات از سال 1369 تا 1378

مشاور اجرایی اتاق بازرگانی شیراز از سال 1378 الی 1389
عضو اتاق بازرگانی شیراز از سال 1380 تا کنون

محمد صادق  نام:     
حمیدیان جهرمی *       نام خانوادگی:   

1348 تاریخ تولد:   
دانشجوی دکترای مدیریت استراتژیک  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  32319123 -071 اطالعات تماس:   
نمابر:  32319124 -071     

hamidiyan@yahoo.com

23 سال فعالیت )مجتمع کشاورزی چشم بناب، موسس و رئیس هیات 
مدیره شرکت تعاونی زرین نخل، موسس و رئیس هیات مدیره شرکت 
پارس آناهید سبز، موسس و سهامدار شرکت گل ماسه جهرم، سهامدار و 
مدیر عامل گروه تولیدی حدید، سهامدار و رئیس هیات پارس آناهید سبز(، 

رئیس انجمن مدیران صنایع استان فارس

عباس  نام:     
ابوقداره  *      نام خانوادگی:   

1343 تاریخ تولد:   
کارشناس مدیریت بازرگانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  38216736 -071 اطالعات تماس:   
نمابر:  38216747 -071     

info@sccim.ir

پایه  فوالد  های  شرکت  بر  مشتمل  ابوقداره  صنعتی  مجتمع  مدیر 
فارس، آلموفیل، تک تیم، گازهای صنعتی شیراز، گازهای صنعتی فارس، 
گازسازان و تجهیزکاران، تولید انواع سازه، تولید لوله و پروفیل، تولید انواع 
گازهای صنعتی و طبی، تولید گازهای اکسیژن و نیتروژن، تولید دستگاه 

گازساز به مدت 31 سال
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هادی  نام:     
حنائی جهرمی *        نام خانوادگی:   

1345 تاریخ تولد:   
کارشناس مدیریت توسعه صادرات   میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  37431295 -071 اطالعات تماس:   
نمابر:  37431436 -071     

Hanaei_jahromi@yahoo.com

رئیس اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره بار استان فارس 1380 الی 1388
فارس  استان  کشاورزی  محصوالت  ملی  اتحادیه  مدیره  هیات  رئیس 

1381 الی 1393
عضو هیات رئیسه اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران از سال 1383

عضو اتاق بازرگانی شیراز 1370 تاکنون
مدیر تشکل نمونه صادراتی در سال 1389

حمید رضا نام:     
ذواالنواری *       نام خانوادگی:   

1349 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  32247067 -071    32241828 -071 اطالعات تماس:   
نمابر:  32247068 -071     

hamid_zollanvari@yahoo.com

فرش  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  اتحادیه  مدیره  هیات  رئیس 
دستباف فارس سال 1389 تا کنون

عضو هیات مدیره صندوق توسعه صادرات
رئیس هیات مدیره شرکت تهیه و بسته بندی آب معدنی شش پیر از 

سال 1384- صادرکننده از سال 70 تاکنون

کاظم  نام:     
خاک ره *       نام خانوادگی:   

1323 تاریخ تولد:   
کارشناس فنـی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  36353243-4 -071 اطالعات تماس:   
نمابر:  36250204 -071     

pooladnavard@gmail.com

موسس و عضو هیات مدیره شرکت فراورده های گوشتی شیراز )پونه(
موسس و عضو هیات مدیره شرکت پونه نوین

موسس و عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی خاکره
عضو تشکل خیرین مدرسه ساز شیراز

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی شیراز از سال 1389 تا 1393
عضو هیات امنای بیمارستان سوختگی
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محمد رضا  نام:     
ظهیر امامی *       نام خانوادگی:   

1339 تاریخ تولد:   
دکترای مدیریت حرفه ای  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  32263340 -071 اطالعات تماس:   
نمابر:  32272697 -071     

 
reza@farasan.org

صنعتی  تولیدی  گروه  ارشد  مدیر  و  موسس  هیات  )عضو  سال   35
فراسان شامل شرکت های: فراسان، فرابرد، فراپاکس، فراپایه ژد، فراراب، 
مهندسی آب ارم، فرا پل جم، فرانوین پارس، صبا لوله، گراغ پایپ ترکیه(

سید علی اصغر  نام:     
ظریفکار فرد *        نام خانوادگی:   

1333 تاریخ تولد:   
کارشناس ارشد راه و ساختمان  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  36353243-4 -071 اطالعات تماس:   
نمابر:  36250204 -071     

zarifkaraa@gmail.com

37 سال کارشناس ارشد محاسبه مجری و ناظر ساختمان، عضو هیات 
عضو  پوالدکف،  شرکت  مدیره  هیات  عضو  کف،  روشن  شرکت  مدیره 
هیات مدیره شرکت فوالد شیراز، عضو هیات مدیره شرکت پوالد نورد، 
عضو هیات مدیره شرکت پوالد کف پانل، عضو هیات موسس و سرمایه 

گذار مجموعه تفریحی ورزشی پیست اسکی پوالد کف

یلدا  نام:     
راهدار *       نام خانوادگی:   

1353 تاریخ تولد:   
دکترای مدیریت استراتژیک  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  32357009 -071 اطالعات تماس:   
نمابر:  32350799 -071     

yaldarahdar@yahoo.com

ایرافا،  مدیریت  و  صنعت  مدیرگروه  و  موسس  هیات  عضو  سال   15
و  اقتصادی  های  پژوهش  مهندسی،  و  فنی  خدمات  زمینه  در  فعالیت 

اجتماعی، مشاوره کسب و کار و شبکه های تجارت الکترونیک
سطح  در  اقتصادی  و  صنفی  های  تشکل  در  فعالیت  سابقه  سال   12

استانی و ملی
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عبدالمجید نام:     
نیک نام جهرمی *   نام خانوادگی:   

 1342 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 36334955 -071 اطالعات تماس:   
نمابر: 36334963 -071     

m.niknam@yahoo.com

مدیره  هیات  عضو  فارس،  سیمان  شرکت  مقام  قائم  و  تولید  معاونت 
شرکت سیمان فارس نو، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سیمان 
خزر، عضو هیات مدیره شرکت سیمان فارس، مدیرعامل و عضو هیات 
مدیره شرکت سیمان سفید نی ریز، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت 
سیمان فارس نو )کارخانه سیمان فیروزآباد(، عضو انجمن مدیران صنایع 

تهران - عضو فعال انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور

* عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

خسرو  نام:     
فروغان *        نام خانوادگی:   

1337 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  32244321 -071 اطالعات تماس:   
نمابر:  32248701 -071     

kforoogh@yahoo.com

35 سال )فعالیت در زمینه تولید، واردات و توزیع ادوات و ماشین آالت 
کشاورزی و صنعتی، فعالیت در زمینه باغداری و کشاورزی، نائب رئیس 
شرکت کشت و صنعت بوستان فخر امیر(، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی 
اتاق ایران، مشاور قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس شورای 
راهبردی آموزش اتاق اصناف، رئیس اتحادیه موتور آالت کشاورزی شیراز، 

نایب رئیس اتاق اصناف استان فارس، مدیرعامل شرکت پرشین موتور

مهدی  نام:     
علی پور *       نام خانوادگی:   

1360 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد بازاریابی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  38422005 -071 اطالعات تماس:   
نمابر:  38224535 -071     

Info@alipour.ir

9 سال مدیر عامل مجتمع صنعتی علیپور و طراحی و ساخت مخازن، 
سیلوی سیمان و قالب های بتن ریزی

عضویت هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع فارسی در انجمن مدیران 
صنایع از 1385 تاکنون

خزانه دار انجمن مدیران صنایع فارس از 1389 تاکنون
خزانه دار اتحادیه صادرکنندگان کاالهای صنعتی و معدنی استان فارس
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1- مجيد  اثني عشري
2- نيما  بصيري طهراني

3- سيدعلي حسيني
4- علي محمد زماني

ب- هیات رئیسه اتاق قزوین

2- مهدي بخشنده )نایب رئیس اول(

1- عليرضا کشاورزقاسمي  )رئیس(

4- منوچهر آزادمنش )خزانه دار(

3- سعيد حالج يوسف زادگان )نایب رئیس دوم(

5- محمدرضا ماشااللهي )منشی(

الف_  هیأت نمایندگان منتخب اتاق قزوین در اتاق ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
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علیرضا  نام:     
کشاورز قاسمی        نام خانوادگی:   

1341 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 7- 32323831 -028 اطالعات تماس:   
نمابر: 32323842 -028     

a.keshavarz@qccim.org

رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی قزوین  تاکنون-1390، 
عضو هیأت مدیره موظف شرکت تولیدی الکل و مواد غذایی بیدستان 
عضو   ،1381-1383 مینو  صنعتی  شرکت  عامل  مدیر  تاکنون،   1378
ابوالفضل )ع(    الحسنه حضرت  امنا و هیأت مدیره موسسه قرض  هیأت 

تاکنون-1371، رئیس کانون کارفرمایان استان قزوین 1387-1389، 

مهدی  نام:     
بخشنده        نام خانوادگی:   

1342 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  33368900 -028 اطالعات تماس:   
نمابر:  33368904 -028     

mehdibakhshandeh@fapco.org

عضوهیات نمایندگان اتاق قزوین  از82تاکنون
نائب رئیس کمیسیون wto اتاق ایران
نائب رئیس هیات مدیره شرکت سیتکو

نائب رئیس نخست اتاق بازرگانی قزوین ازاردیبهشت 94

سعید حالج  نام:     
یوسف زادگان        نام خانوادگی:   

1343 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  66520554 -021 اطالعات تماس:   
نمابر: 66520608 -021     

info@lialighting.com

اتاق  رئیسه   سال،عضوهیات   هشت  در  استاني  نمونه  صادرکننده 
هیات  در  قزوین  اتاق  نماینده  قزوین،  استان  معادن  صنایع  بازرگانی 
نمایندگان اتاق ایران 12سال، عضو  هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران - 
سوئد، رئیس کارگروه کشمش استان قزوین، رئیس کمیته بازرگانی شورا 

وعضو شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی 
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محمدرضا  نام:     
اللهی        ماشا نام خانوادگی:   

1343 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  35392974 -028 اطالعات تماس:   
نمابر: 35623725 -028     

mohammad.mashallahi@medisk.com

مدیریت پروژه های تولید سی دی و دی وی دی و قاب و انواع استمپر 
تولید درب، مدیرعامل در شرکت، رزین موج رسانه، هیأت مدیره در  و 
شرکتهای ریز موج سیستم و هفت سین و فینال، عضوهیات رئیسه اتاق 

بازرگانی صنایع معادن استان قزوین از 1390تاکنون

منوچهر  نام:     
آزادمنش        نام خانوادگی:   

1323 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  32232895-9 -028 اطالعات تماس:   
نمابر:  35270106-10 -028     

azadmanesh@gccim.com

مسئول اقتصاد و دارایی شمیرانات )سه سال(
مسئول اقتصاد ودارایی استان قزوین)ده سال(

معاون مالیاتی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان
نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیأت های حل اختالف 

ممیز کل مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
ذیحسابی دانشگاه بین اللملی قزوین

مجید  نام:     
اثني عشري *       نام خانوادگی:   

1343 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  028-32223308 اطالعات تماس:   
نمابر: 028-32222151     

majidesnaashari@gmail.com

رئیس هیأت مدیره شرکت پلیمر البرز
نایب رئیس هیأت مدیره شرکت البرز پالست
عضو هیأت مدیره شرکت البرز نئوپان جنوب 
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نیما  نام:     
بصیري تهراني *        نام خانوادگی:   

1356 تاریخ تولد:   
مدیریت MBA از دانشگاه تهران / کارشناسی صنایع   میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88516799 -021 اطالعات تماس:   
نمابر:  88525872 -021     

nbassiri@yahoo.com

مدیر کارخانه ایران ریس- گروه صنعتی پرنیا- مدیر کارخانه اعلی ریس 
البرز - مدیر عامل نگین ریس البرز -.قائم مقام .مدیر عامل ایران ریس 
کارخانجات  مدیر   - سوم  دوره  در  قزوین  اتاق  دوم  رئیس  نایب  البرز- 
ریسندگی بافندگی پرنیا- مدیرعامل کارخانه نگین ریس البرز- قائم مقام 
مدیرعامل کارخانه ایران ریس البرز- رئیس هیأت مدیره کارخانه پارسیان 

حریر البرز

ابراهیم  نام:     
اسدی         نام خانوادگی:   

1337 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  028-33350488 اطالعات تماس:   
نمابر: 028-33353541     

asadi.m1393@yahoo.com

سابقه فعالیت درشرکت های تولیدی چهارسال/ شرکت ساختمانی
مهندسی  و  فنی  و شرکت  سال/  چهار  بازرگانی  سال/ شرکت  هشت 

شانزده سال

مهدی نام:     
جباری   نام خانوادگی:   

 1350 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 33223035 -028 اطالعات تماس:   
نمابر: 33224185 -028     

info@fdtejarat.com

شرکت حمل و نقل بین المللی، شرکت ترخیص کاال، شرکت بازرگانی 
و  خدماتی حمل  لجستیک، شرکت  خدمات  و صادرات، شرکت  واردات 

ترانزیت و دپوی مواد نفتی
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مهرداد  نام:     
شکوهی رازی        نام خانوادگی:   

1324 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88766131 اطالعات تماس:   
نمابر: 021-88739489     

info@stekhrajco.com

1348 تا 1356 وزارت صنایع و معادن رئیس اداره فنی اکتشاف، 1356 
مختلف،  شرکتهای  با  همکاری  خصوصی  بخش  مدیرپروژه-   1358 تا 
معدن(،  ملی)گروه  صنایع  سازمان  و  گسترش  سازمان   1362 تا   1358
1363 تا 1376 مهندسین مشاور کاوشگران مدیریت پروژهای مختلف 
و  استخراج  مدیرعامل شرکت  کنون  تا   1376 معدنی،  صنایع  و  معدنی 

فرآوری مواد اولیه شیشه

سیدعلي  نام:     
حسیني *        نام خانوادگی:   

1344 تاریخ تولد:   
کاردانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  33237338 -028 اطالعات تماس:   
نمابر:  33225983 -028     

hoseini_4193@yahoo.com

کارگزار  عنوان  به  اجرای  سازمانهای  و  گمرکات  در  حضور  سال   22
رسمی گمرک ایران

عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی قزوین

جعفر  نام:     
جوادی        نام خانوادگی:   

1350 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  028-33687152 اطالعات تماس:   
نمابر:  028-33360721     

jafajavadi_217@yahoo.com

مدیر عامل تعاونی مسکن شرکت ایده گستر البرز-مدیر عامل تعاونی 
نفیس   توسعه صادرات  عامل شرکت  مدیر   - نخ  نفیس  مسکن شرکت 
-مدیر عامل شرکت تولیدی پارس هوا ساز کاسپین مدیر عامل شرکت 
تولیدی پارس پاک پروتئین - شرکت تولیدی ایده گستر البرز در زمینه 

نساجی - بازرگانی جوادی در زمینه صادرات و واردات
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* عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

مجید نام:     
کشاورز مقدم  نام خانوادگی:   

 1360 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 028-33230544 اطالعات تماس:   
نمابر:  028-33420898     

majid.keshavarz.m@gmail.com

نایب رئیس اول اتاق قزوین در دوره سوم، قائم مقام شرکت بازرگانی 
بانک رفاه، مدیر عامل شرکت کشت و صنعت گلستان زیتون )بزرگترین 
واحد تولید روغن زیتون کشور(، مدرس دانشگاه گیالن و سازمان مدیریت 
صنعتی، رئیس کمیته تلفیق و نماینده بخش خصوصی در شورای گفتگوی 

استان، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق قزوین در دوره سوم

علي  نام:     
محمد زماني *        نام خانوادگی:   

1333 تاریخ تولد:   
 DBA دکترای میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

اطالعات تماس:     
تلفکس:  028-33678491     

m.zamani@qccim.org

 28 سال پیشینه مدیریت صنعتی و تولیدی-درحال حاضر مدیرعامل 
خارجی-  بازرگانی  فعالیت  سال   18 )اتیکو(-  صنعت  رخشان  شرکت 
صادرات به عراق و مالزی- از مؤسسین اتاق بازرگانی قزوین و 8 سال 
نایب رئیس اول اتاق قزوین- 4 دوره عضو هیأت نمایندگان قزوین و دو 
دوره ششم و هشتم عضو هیات نمایندگان اتاق ایران- مؤسس و رئیس 
خانه صنعت قزوین و عضو هیأت رئیسه خانه صنعت ایران- از مؤسسین 

کانون کارفرمایی قزوین و اولین رئیس هیأت مدیره کانون قزوین

سیدجمال  نام:     
معصوم زاده        نام خانوادگی:   

1345 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:   028-33351855-6 اطالعات تماس:   
نمابر:  028-33360721     

jamalmasoumzadeh@yahoo.com

مدیر عامل شرکت کیمیای تفتان- رئیس هیأت مدیره شرکت خدمات 
نیاکو  المللی  بین  بازرگانی  شرکت  عامل  مدیر  البرز-  پلوک  مهندسی 
زرین- عضو هیأت مدیره شرکت قند هگمتان- مدیر  کارخانجات صنایع 
قائم  سوم-  دوره  قزوین  اتاق  رئیسه  هیأت  عضو  تاک-  تیک  مفتول 
مقام معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی قزوین- عضو نظام مهندسی 

ساختمان استان قزوین پایه 2
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1- عليرضا  آرحيمي
2- حسن  آقاجاني
3- محمد  حيدري

4- هادي  راد
5- مصطفي  کرماني
6- محمدجواد  مقدم

ب- هیات رئیسه اتاق قم

2- غالمحسين اله ياري )نایب رئیس اول(

1- ابوالفضل خاکي )رئیس(

4- عليرضا راد )خزانه دار(

3- ابوالفضل رجبيان )نایب رئیس دوم(

5- احمد محمدي کاشاني )منشی(

الف_  هیأت نمایندگان منتخب اتاق قم در اتاق ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم
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ابوالفضل  نام:     
خاکی        نام خانوادگی:   

1334 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88890123 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-88904123     

ج- هیأت نمایندگان اتاق قم

Khaki.qom@gmail.com

مدیرعامل شرکت صنایع پالستیک مرکز 36 سال، رئیس هیأت مدیره 
شرکت ستاره های طالیی کویر 29 سال، 8 دوره عضو هیأت نمایندگان 
اتاق ایران، 3 دوره عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی قم، دو دوره ریاست 
نمایشگاه های  توسعه  شرکت  مدیره  هیأت  رئیس  قم،  بازرگانی  اتاق 

بین المللی استان قم

غالمحسین  نام:     
اله یاری        نام خانوادگی:   

1325 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد - مهندسی پلیمر میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  33342072 - 021 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-33342073     

Pars_silicone@hotmail.com

مؤسس و رئیس هیأت مدیره شرکت پارس سیلیکون از سال 1367 تا 
به امروز، مؤسس و مدیرعامل شرکت دارو پوشش قم از سال 1376 تا 
به امروز، از سال 1367 رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی تولیدکنندگان 
صنایع پالستیک قم، از سال 1371 عضو انجمن مدیران صنایع ایران، 
عضو اتاق بازرگانی ایران و کانادا، عضو اتاق بازرگانی ایران و چین، از 

سال 1379 عضو هیدت مدیره منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

ابوالفضل  نام:     
رجبیان        نام خانوادگی:   

1334 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  36612932 - 025 اطالعات تماس:   
نمابر:  025-37746225     

Rajabian60713@yahoo.com

عضو اتاق مشترک ایران و انگلستان، عضو شورای راهبردی مرکز ملی 
هیأت  عضو  دوره   2 چین،  و  ایران  مشترک  شورای  عضو  ایران،  فرش 
نمایندگان اتاق بازرگانی قم، یک دوره عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی 
قم، رئیس کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی قم، عضو کمیسیون اقتصاد 
کالن اتاق ایران، 2 دوره عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، عضو اتحادیه 

تولید و فروش و بافندگی فرش دستباف استان قم
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علیرضا نام:     

آرحیمي *        نام خانوادگی:   
1359 تاریخ تولد:   

کارشناسی مدیریت بازرگانی  میزان تحصیالت:   
سوابق کاری:   

تلفن:  025-37717077  021-26604070 اطالعات تماس:   
نمابر:  025-37834900     

Alireza@arahimi.ir

عضو هیأت مدیره شرکت خاطره خوش فعال در زمینه هتل سازی و 
گردشگری، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی قم دوره هفتم و هشتم، 
یک دوره عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، عضو کمیسیون گردشگری 
اتاق ایران، عضو کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی قم- مدیرعامل شرکت 
پدیده فرش شرق، تولید و صادرات فرش دستبافت و 4 سال صادرکننده 

نمونه استان قم

علیرضا  نام:     
راد        نام خانوادگی:   

1336 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  37736609 - 025 اطالعات تماس:   
نمابر:  025-37713876     

radcarpet@yahoo.com

بیش از 30 سال سابقه فعالیت در تولید و صادرات فرش دستباف قم، 
عضو هیأت مدیره شرکت تولیدی پاک بان، 4 دوره عضو هیأت نمایندگان 
قم، عضو  بازرگانی  اتاق  رئیسه  دوره عضو هیأت  قم، یک  بازرگانی  اتاق 
عضو  قم،  استان  دستباف  فرش  صادرکنندگان  اتحادیه  مدیره  هیأت 
کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی قم، عضو اتحادیه تولید و فروش فرش 

دستباف قم، عضویت در سازمان اکو، عضو کمیسیون واردات اتاق ایران

احمد  نام:     
محمدی کاشانی        نام خانوادگی:   

1341 تاریخ تولد:   
کاردانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  37723671 - 025 اطالعات تماس:   
نمابر:  025-32902316     

Amkashani.qom@gmail.com

فعالیت در صادرات و واردات، پنج دوره عضو هیأت نمایندگان و یک 
حل  کمیسیون  در  اتاق  نماینده  قم،  بازرگانی  اتاق  رئیسه  هیأت  دوره 
اتاق  بازرگانی  کارت  صدور  آموزش  مسئول  استان،  مالیاتی  اختالف 
قم، رئیس کمیسیون گردشگری، امور نمایشگاهی و صنایع دستی اتاق 

بازرگانی قم 
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محمد  نام:     
حیدري *        نام خانوادگی:   

1347 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  025-36641148-49 اطالعات تماس:   
نمابر:  025-36640446     

heydari.feridolin@gmail.com

بیش از 30 سال سابقه تولید انواع قطعات فلزی و پالستیکی ماشین 
مدیره شرکت  رئیس هیأت  تکنو صنعت،  مدیرعامل شرکت  لباسشوئی، 
و چین،  ایران  بازرگانی  اتاق  لوازم خانگی(، عضو  )تولیدکننده  فریدولین 
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی قم دوره هفتم و هشتم، عضو انجمن 

لوازم خانگی، مشاور ارشد شرکت پاکشوما

سید احمد  نام:     
بلند نظر        نام خانوادگی:   

1326 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  32935252 - 025 اطالعات تماس:   
نمابر:  025-37302879     

fadakolive@gmail.com

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، 
عضو انجمن کشاورزی اکولوژیک، عضو هیأت امنای مرکز ملی مطالعات 
گروه  عضو  قم،  استان  غذایی  صنایع  انجمن  رئیس  کشاورزی،  و  آب 
کمیسیون  عضو  ایران،  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشکده  علمی-فنی 
قم،  استان  کارآفرینان  کانون  عضو  قم،  اتاق  و  ایران  اتاق  کشاورزی 

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت کشت و صنعت زیتون فدک

حسن  نام:     
آقاجاني *       نام خانوادگی:   

1331 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  025-37303192-4 اطالعات تماس:   
نمابر:  025-37303196     

info@sanagroup.ir

از سال  مدیره  رئیس هیأت  عنوان  استحکام)به  مجتمع صنایع چسب 
پالستیک،  نیام  تولیدی  انسجام چسب،  تولیدی  سال 1394(،  تا   1356
گروه شیمیایی ثنا، مروارید دانه، جهش پالستیک، گچ قدس، صنایع بسته 
هیأت  کشور،   12 در  نمایندگی  دفتر  دارای  پالستیکی،  ظروف  و  بندی 

موسس و هیأت امنا موسسه خیریه الزهرا
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مصطفي  نام:     

کرماني *        نام خانوادگی:   
1352 تاریخ تولد:   

کارشناسی  میزان تحصیالت:   
سوابق کاری:   

تلفن:  025-37303308 اطالعات تماس:   
نمابر:  025-37303309     

Salarshoe_co@yahoo.com

عضو  هشتم،  و  هفتم  دوره  قم  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیأت  عضو 
هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان استان قم، عضو هیأت امنای کانون 
کارآفرینان استان قم، 25 سال سابقه فعالیت در زمینه تولید کفش ماشینی 
و فعالیت در صادرات بطور مستقیم و غیرمستقیم به کشورهای آذربایجان، 

عراق، گرجستان، روسیه و ترکمنستان

هادي نام:     
راد *  نام خانوادگی:   
 1352 تاریخ تولد:   

کاردانی  میزان تحصیالت:   
سوابق کاری:   

تلفن: 025-37728222 اطالعات تماس:   
نمابر: 025-37713876     

radcarpetexport@gmail.com

تولید  اتحادیه  عضو  قم،  دستباف  فرش  صادرکنندگان  اتحادیه  عضو 
بازرگانی در کمیسیون  اتاق  نماینده  و فروش فرش دستباف استان قم، 
نمایندگان  دوره عضو هیأت  قم، یک  استان  مالیاتی  اختالف  های حل 
اتاق  نمایشگاهی  امور  و  گردشگری  کمیسیون  قم، عضو  بازرگانی  اتاق 

بازرگانی قم

علی نام:     
خاکی   نام خانوادگی:   
 1339 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 36647591 - 025 اطالعات تماس:   
نمابر: 025-36647549     

t.alikhaki@yahoo.com

بیش از 30 سال سابقه کار در تولید مصنوعات پالستیک، لوازم خانگی 
و همچنین صادرکننده به کشورهای آسیای میانه و همسایه، عضو هیأت 
اتاق  نمایندگان  استان قم، عضو هیأت  تعاونی پالستیک  مدیره شرکت 
قم دوره هفتم و هشتم، عضو هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان استان 
اتاق قم، رئیس هیأت مدیره  قم، عضو هیأت مدیره کمیسیون آموزش 
شرکت صنایع پالستیک مرکز، مدیرعامل شرکت ستاره های طالیی کویر
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رضا  نام:     
محمدبیگی        نام خانوادگی:   

1321 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  37723637 - 025 اطالعات تماس:   
نمابر:  025-37751177     

Amb_carpet@yahoo.com

فرش  صادرات  سال   45 دستباف،  فرش  فروش  و  تولید  سال   60
دستباف، 8 دوره عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی قم، 6 دوره ریاست 
فروش  و  تولید  اتحادیه  مدیره  هیأت  سال عضو   24 قم،  بازرگانی  اتاق 
فرش دستباف قم، 3 دوره عضو هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرش 
صادرکننده  دوره   4 قم،  دستباف  فرش  مزد  شورای  عضو  قم،  دستباف 

نمونه استان، ساخت مدرسه و کتابخانه در استان قم

هادی  نام:     
کریمخانی        نام خانوادگی:   

1350 تاریخ تولد:   
دکترا  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  32904461 - 025 اطالعات تماس:   
نمابر:  025-32851759     

Karimkhani.venoos@gmail.com

و هشتم،  دوره ششم  قم  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیأت  در  عضویت 
قم،  بازرگانی  اتاق  نمایشگاهی  امور  و  گردشگری  کمیسیون  عضو 

مدیرعامل مجتمع فرهنگی، تفریحی ونوس

* عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

محمدجواد  نام:     
مقدم *       نام خانوادگی:   

1354 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88732553 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-88738106     

report@golrizpet.com

کارآفرین برتر در سال های 1385 و 1387، 4 دوره صادرکننده نمونه 
استان، واحد سبز کشور در سال 1383، تولیدکننده نمونه کشور در سال 
1389، یک دوره عضو هیأت نمایندگان و هیأت رئیسه اتاق بازرگانی قم، 
گلریز شوشتر،  کاغذ  و شرکت  پارس  کاغذ  مدیره شرکت  هیأت  رئیس 
هیأت  رئیس  و  گلریز  الیاف  شرکت  عامل  مدیر  و  مدیره  هیأت  رئیس 

مدیره گلریز پلیمر
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1- مصطفي  اصفهانيان
2- محمود  توالئي

3- سيدتقي  حجازي
4- خداشکر  کاظمي

5- عبدالرحيم  مفيدي بيدگلي

ب- هیات رئیسه اتاق کاشان

2- احمد فرهی )نایب رئیس اول(

1- محمود توالئي )رئیس(

4- سيدعلی ديانت )خزانه دار(

3- عليرضا پور ابراهيمی )نایب رئیس دوم(

5- سيدتقي حجازي )منشی(

الف_  هیأت نمایندگان منتخب اتاق کاشان در اتاق ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان
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محمود  نام:     
توالئي *        نام خانوادگی:   

1346 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  031-55334678 اطالعات تماس:   
نمابر:  031-55458070     

ج- هیأت نمایندگان اتاق کاشان

mahmoudtavallaei@yahoo.com

اتحادیه،  مدیره  هیأت  رئیس  کاشان،  ومعدن  صنعت  خانه  رئیس 
تولیدکنندگان فرش ماشینی، عضو شورای کانون فن آوری فرش ایران

صنعتی  و  کشاورزی  مجتمع  شرکت  مدیره  هیأت  رئیس  و  مؤسس 
صالحین و مدیرعامل شرکت صادراتی پویا راد

احمد  نام:     
فرهی        نام خانوادگی:   

1328 تاریخ تولد:   
کارشناسی اقتصاد   میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  031-55534545 اطالعات تماس:   
نمابر:  031-55535750     

farrokhsepehr@yahoo.com

مدیرعامل  سال،   2 ماشین  پارس  سازی  ماشین  شرکت  مدیرعامل 
پاوان 2  الملک 2 سال، مدیرعامل شرکت صنعتی  شرکت فرش کمال 
سال، مدیرعامل شرکت صنایع فرش سپهر کاشان 22 سال، رئیس هیأت 
مدیره نساجی فرخ سپهر کاشان و نساجی اطلس ریس کاشان 8 سال، 
نایب رئیس اتحادیه قالیبافان کاشان 20سال، عضو هیأت مدیره شرکت 

سیلک کاشان 10 سال

علیرضا  نام:     
پورابراهیمی        نام خانوادگی:   

1352 تاریخ تولد:   
MBA - میزان تحصیالت:    کارشناسی علوم اقتصادی

سوابق کاری:   

تلفن:  031-54759047 اطالعات تماس:   
نمابر:  031-54759072     

manager@halisen.be

بیدگل و هیأت مدیره فرش  بزرگمهر  مدیرعامل شرکت صنایع نساجی 
بهشت از 74-77، مدیرعامل شرکت صنایع شهاب فرش بیدگل 79-77، 
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره صنایع نساجی بزرگمهر 79-82، مدیرعامل 
صنایع  مدیرعامل   ،88-82 آرشین بافت  صنایع  و  مدیره  هیأت  رئیس  و 
گسترش و توسعه ماهور بیدگل 88-93، یک دوره عضو هیأت نمایندگان 

اتاق بازرگانی کاشان، عضو شورای اسالمی شهر آران و بیدگل 90-84



186

ان
اش

ق ک
 اتا

ان
دگ

ماین
ت ن

هیأ
ی 

ضا
اع

سیدتقي  نام:     
حجازي *       نام خانوادگی:   

1335 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88965964 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-88957003     

t.hejazi@taghtiran.ir

مدیرعامل شرکت تقطیران، عضو شورای گفت وگوی استان اصفهان، 
باریج، رئیس هیأت مدیره  عضو هیأت مدیره شرکت پخش دارو گستر 
شرکت کشت و صنعت ذر، رئیس هیأت مدیره شرکت آریا استیل کاشان 
از سال 90 تاکنون، رئیس هیأت مدیره شرکت باریج اسانس از سال71 تا 
کنون، رئیس هیأت مدیره شرکت رایان پرداز تقطیران از تاریخ تأسیس 

تاکنون

سیدعلی  نام:     
دیانت       نام خانوادگی:   

1329 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  031-55330031 اطالعات تماس:   
نمابر:  031-55330033     

spkki55@yahoo.com

عضو هیأت مدیره شرکت شیماریس کاشان از سال 83، عضو هیأت 
مدیره شرکت تابریسان کاشان از سال 81، عضو هیأت مدیره شرکت های 
فرش کویر سبز کاشان از سال 72، مدیرعامل شرکت صنایع پشم کاشان 
از سال 54، عضو هیأت رئیسه اتاق کاشان در دوره سوم و چهارم و پنجم 
پویاراد کاشان، مدرس کالس های  و هفتم، عضو هیأت مدیره شرکت 

مکاتبات تجاری انگلیسی

مسعود  نام:     
ابریشمی        نام خانوادگی:   

1350 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  031-55541250 اطالعات تماس:   
نمابر:  031-55546799     

Abrishami.jute@gmail.com

واردکننده نخ کنف، الیاف اکرلیک جهت شرکت های مستقر در کاشان 
با حدود 20 سال سابقه، تأسیس دفتر در کشورهای صادرکننده مواد اولیه 
فرش ماشینی جهت دور زدن تحریم، صادرات نخ کنف از بنگالدش به 
ازبکستان و ترکیه، صادرات فرش ماشینی به اقصی نقاط دنیا، شرکت در 

نمایشگاه دموتکس آلمان به طور متوالی
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مصطفي  نام:     
اصفهانیان *       نام خانوادگی:   

1340 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  031-55535650 اطالعات تماس:   
نمابر:  031-55535653     

Mostafa.esfahanian@gmail.com

تدریس و همکاری با دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان
ممیز iso شرکت DQS آلمان

مدیر کارخانجات نساجی مهتابان )تولید انواع نخ فرش ماشینی( نساجی 
پرندریس و نرمینه بافت

خلیل اهلل   نام:     
افشاری        نام خانوادگی:   

1317 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  031-55442688 اطالعات تماس:   
نمابر: 031-55544935     

Khalilollah.afshari@gmail.com

مدیریت شرکت خدمات قالیبافان ماشینی از سال 77 تاکنون
مشارکت در هیأت امنای ستاد دیه 

عضو انجمن حمایت زندانیان 

سید حسین  نام:     
جمال        نام خانوادگی:   

1339 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  031-54750454 اطالعات تماس:   
نمابر:  031-54750182     

                          hjamal@khaterehrugs.com

مدرس دانشگاه آزاد اسالمی
شرکت ریسندگی وبافندگی خاطره کاشان

شرکت صنایع جمال کاشان
شرکت فرش چلسی کاشان
شرکت فرش وحید کاشان



188

ان
اش

ق ک
 اتا

ان
دگ

ماین
ت ن

هیأ
ی 

ضا
اع

نرگس  نام:     
رحیم زاده        نام خانوادگی:   

1352 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  031-55505100 اطالعات تماس:   
نمابر:  031-55505101     

soheilarahimzadeh@gmail.com

مدرس دانشگاه 
مدیرعامل شرکت نورد عرفان

رئیس هیأت مدیره شرکت ستار
عضو هیأت مدیره شرکت تعاونی شیرین آریا

عضو هیأت رئیسه کانون زنان بازرگان کاشان

اصغر  نام:     
رسمی        نام خانوادگی:   

1332 تاریخ تولد:   
مهندسی مکانیک  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  031-55535454 اطالعات تماس:   
نمابر:  031-55535454     

a_rasmi32@yahoo.com

akafian@icloud.com

شرکت فرش زرین تاکنون
در  سازی  مدرسه  و  خصوصی  بخش  ساختمانی  های  پرژه  اجرای 

روستاها توسط شرکت کاشان بتن
نماینده کارفرمایان در هیأت های حل اختالف کارگری به مدت 20 

سال
عضو هیأت مدیره اتحادیه قالیبافان ماشینی کاشان حدود 21 سال 

ابوالفضل  نام:     
کافیان          نام خانوادگی:   

1338 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  031-55459000 اطالعات تماس:   
نمابر:  031-55449051     

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت صنایع سپید پودر کاشان و معدن 
جویان کویر کاشان

عضو هیأت مدیره و مدیر اجرایی شرکت درین کاشان در سال های 
66تا 77

طراحی و ساخت ادوات صنایع سپاه پاسداران در سال های 64 تا 66
عضو هیأت واگذاری زمین جهاد سازندگی اصفهان
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* عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

سید مهدی  نام:     
گیوه چی   نام خانوادگی:   

 1310 تاریخ تولد:   
دیپلم میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 031-55446010 اطالعات تماس:   
نمابر: 031-55469549     

صادرات عطر گل محمدی
دو دوره عضو هیأت رئیسه اتاق کاشان

تأسیس کارخانه ریسندگی گهرتاب در سال 68
30 سال سابقه واردات در زمینه پشم بافندگی فرش

خداشکر  نام:     
کاظمي *       نام خانوادگی:   

1339 تاریخ تولد:   
دیپلم ریاضی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-0212346 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-22059358     

khodashokrkrkazemi@hotmail.com

ساخت کارخانه شرکت بوذرجمهر صنعت در سال 67، اجرای تونل آب 
راه مترو، نیروگاه، پل سازی و کلیه کارهای عمرانی    

عبدالرحیم  نام:     
مفیدي بیدگلي * نام خانوادگی:   

1338 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  031-54751268 اطالعات تماس:   
نمابر:  031-54751268     

mofidiab@yahoo.com

و  علوم  پژوهشگاه  الکترونیک  پژوهشکده  کامپیوتر  بخش  مدیر 
تکنولوژی دفاعی - وزارت دفاع

قائم مقام هلیکوپترسازی کاشان - وزارت دفاع
مدرس دانشگاه مالک اشتر وزارت دفاع

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد
مدیرعامل شرکت فرش و گلیم کوروش
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1- مهين  بوالحسني
2- محسن  اميني

3- رحيم  بناءموالئي
4- حسين  طوسي
5- علی  فراهانی

6- فرشته  محمودي
7- سيداحمد  ميرجليلي

ب- هیات رئیسه اتاق کرج

2- حسن خاني )نایب رئیس اول(

1- رحيم بناءموالئي )رئیس(

4- جعفر سليمانی )خزانه دار(

3- بيتا بيات )نایب رئیس دوم(

5- سيداحمد ميرجليلي )منشی(

الف_  هیأت نمایندگان منتخب اتاق کرج در اتاق ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرج
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رحیم  نام:     
بناء موالئي *        نام خانوادگی:   

1333 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  026-44374516 اطالعات تماس:   
نمابر:  026-44374513     

ج- هیأت نمایندگان اتاق کرج

p.ghonche@yahoo.com

هیأت  عضو  ایران،  شکالت  و  شیریني  انجمن  مدیره  هیأت  عضو 
رئیس  حالل،  محصوالت  تجارت  و  ترویج  و  توسعه  انجمن  مدیره 
انجمن تولیدکنندگان شیرخشک و غذاي کودک مدیر عامل شرکتهای 
محصوالت غذایی غنچه پرور و فاران و مدیر گروه صنایع غذایی آی سودا،  

عضو هیأت نمایندگان و نائب رئیس اول اتاق بازرگاني البرز 

بیتا  نام:     
بیات        نام خانوادگی:   

1343 تاریخ تولد:   
کارشناسی مدیریت صنعتی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  33408553 -026  اطالعات تماس:   
نمابر:  33409813 -026     

golrizbayat@yahoo.com

نقل  و  حمل  هاي  شرکت  کارفرمایي  صنفي  انجمن  رئیس  نائب 
بین المللي استان تهران

عضو هیأت رئیسه اولین دوره کانون زنان بازرگان ایران تا شهریور 1393
عضو هیأت نمایندگان اولین دوره اتاق بازرگاني البرز

رئیس کمیسیون حمل و نقل ترانزیت و امور گمرکي اولین دوره اتاق 
بازرگاني البرز

حسن  نام:     
خانی        نام خانوادگی:   

1333 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  026-36670082 اطالعات تماس:   
نمابر:  36608070 -026     

info@golnoosh.co.ir

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت گلنوش
عضو اولین دوره هیأت نمایندگان استان البرز

عضو هیأت مدیره سندیکای صنایع کنسرو ایران
از موسسین هیأت امنای شهرک صنعتی سیمین دشت

موسس اولین واحد تولیدی در شهرک صنعتی سیمین دشت در سال 
1356
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محسن  نام:     

امیني *       نام خانوادگی:   
1359 تاریخ تولد:   

کارشناسی ارشد میزان تحصیالت:   
سوابق کاری:   

تلفن:  026-44385564 اطالعات تماس:   
نمابر:  026-44385564     

Mohsen.amini@zarmacaron.ir

عضو هیأت مدیره گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر، مدیرعامل و عضو 
هیأت مدیره شرکت زر ماکارون، عضو هیأت مدیره انجمن تولید کنندگان 
و صادر کنندگان ماکارونی ایران، عضو هیأت مدیره خانه صنعت و معدن 
کانون  رئیس  و  ماکارونی  صنعت  صنفی  انجمن  رئیس  ایران،  جوانان 
کانون  امناء  هیأت  عضو  البرز،  استان  کارفرمایی  صنفی  انجمن های 
کارآفرینان استان البرز و عضو هیأت امناء دانشگاه جامع علمی کاربردی زر

جعفر  نام:     
سلیمانی        نام خانوادگی:   

1351 تاریخ تولد:   
کارشناس مدیریت  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  34606565 -026  اطالعات تماس:   
نمابر:  34606566 -026     

info@marsosbeton.com

مؤسس و رئیس هیأت مدیره شرکت کشت وصنعت قارچ سپیدار
سه دوره متوالی حضور در هیأت مدیره انجمن تولید کننده بتن آماده 

استان البرز
عضو هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان بتن نگین البرز

مؤسس و مدیر عامل شرکت مرصوص بتن پردیس 
عضو انجمن بتن ایران

سیداحمد نام:     
میرجلیلي *   نام خانوادگی:   

 1333 تاریخ تولد:   
ششم ابتدایی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 026-36301801 اطالعات تماس:   
نمابر: 026-36301800     

f.ah mirjalili@yahoo.com

نایب رئیس اتحادیه ملی استان البرز،مدیریت میوه بهشتی البرز، عضو 
مدیریت  البرز،  بازرگاني  اتاق  نمایندگان  تایلند،عضو هیأت  و  ایران  اتاق 
بازرگاني سید احمد و هاشم میرجلیلي نائب رئیس سردخانه هاي همگن 

استان البرز    
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مهین  نام:     
بوالحسني *        نام خانوادگی:   

1346 تاریخ تولد:   
دانشجوی مدیریت بازرگانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  026-33408522 اطالعات تماس:   
نمابر:  026-33408522     

Mbk bazargani@yahoo.com

نایب رئیس کانون زنان بازگان البرز، نایب رئیس کانون زنان بازرگان، 
عضو کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی البرز- مدیرعامل و رئیس هیأت 
مدیره شرکت خدمات گردشگری گل گشت البرز- بازرس بنیاد کارآفرینی 

زنان البرز

شادروز  نام:     
رفیعی        نام خانوادگی:   

1360 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد اقتصاد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  32719478 -026 اطالعات تماس:   
نمابر:  32719479 -026     

rafiei@ibond.ir

عضو اتاق مشترک ایران و چین 
عضو اتاق مشترک ایران و عراق
عضو انجمن اقتصاد دانان ایران

عضو انجمن کامپوزیت ایران
عضو انجمن کامپوزیت ایران

عضو سندیکاي صنایع آلومینیوم ایران

احمد نام:     
نام خانوادگی:    زارعي فرکوش  

 1329 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 44226037 -026 اطالعات تماس:   
نمابر: 44226068 -026     

info@dehghanvarz.co.ir

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان البرز
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کیانوش  نام:     
شریفی        نام خانوادگی:   

1348 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    مهندسی پلیمر از دانشگاه پلی تکنیک تهران 

سوابق کاری:   

تلفن:  34762050 -026 اطالعات تماس:   
نمابر:  34762060 -026     

info@kianbaspar.com

مدیرعامل شرکت کیان بسپار کاران
 عضو هیأت مدیره انجمن همگن پالستیک استان البرز و عضو انجمن 

کارفرمایی مهندسین پلیمر و شیمیایران
 عضو هیأت مدیره و مدیر موسسه غیر انتفاعی صاحبان صنایع شهرک بهارستان

تندیس  دریافت  و  پالستیک  نمونه هشتمین جشنواره صنعت  مدیر    
رعایت حقوق مصرف کنندگان درسال 93

علي  نام:     
فراهاني *       نام خانوادگی:   

1321 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  026-36670361 اطالعات تماس:   
نمابر:  026-36670360     

info@misaghco.com

عضو شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان البرز- مؤسس 
دانشگاه علمي-کاربردي قائم مقام فراهاني)قطعه سازان میثاق(، رئیس 
هیأت مدیره شرکت قطعه سازان میثاق-عضو هیأت مدیره مجمع خیرین 
سالمت استان البرز،  از بنیانگذاران و موسس سازمان اقتصادي صنعتي 

بنیاد شهید انقالب اسالمي

حسین  نام:     
طوسي *       نام خانوادگی:   

1332 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88711831 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-88701193     

fanplast@yahoo.com

اتاق  رئیس  ایران،  نوین  پروفیل  صنایع  انجمن  مدیره  هیأت  رئیس 
هیأت  عضو  هفتم،  دوره  البرز  کشاورزي  و  معادن  صنایع،  بازرگاني، 
نمایندگان اتاق ایران، نائب رئیس کمیسیون فرهنگ و آمورش اقتصادي 
اتاق بازرگاني ایران، دبیر شوراي گفتوي دولت و بخش خصوصي استان 

البرز



195

رج
ق ک

 اتا
ان

دگ
ماین

ت ن
هیأ

ی 
ضا

اع

علیرضا  نام:     
محیط        نام خانوادگی:   

1334 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد جامعه شناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88708742-6 -026 اطالعات تماس:   
نمابر:  88718023 -021     

alireza.mohit@gmail.com

مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره شرکت جهان چیدمان
سابقه حضور در اتاق بازرگانی از سال 1385 

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی البرز
  نایب رئیس اولین دوره اتاق بازرگانی البرز

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان مبلمان کشور
عضو هیأت امناء شهرک صنعتی پیام ماهدشت

سیدکاظم  نام:     
میرجلیلی        نام خانوادگی:   

1334 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  36318000 -026 اطالعات تماس:   
نمابر:  36303500 -026     

sk.mirjalili@gmail.com

و  کمیسیون کشاورزي  رئیس  مالزی،   - ایران  بازرگانی  عضو شورای 
صنایع غذایي  اولین دوره اتاق بازرگاني البرز، تولید کننده و صادر کننده 
محصوالت کشاورزی  و صادر کننده نمونه کشور در 3 دوره، نایب رئیس 
شورای  عضو  بار،  تره  و  میوه  کنندگان  صادر  و  تولیدکنندگان  اتحادیه 
عضو  ایران-مالزی،  بازرگانی  شورای  عضو  و  روسیه  ایران-  بازرگانی 

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی 

* عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

فرشته  نام:     
محمودي *        نام خانوادگی:   

تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  026-32284429  -   026-32212127 اطالعات تماس:   
نمابر: 026-32284425     

Kimiya.lenz@yahoo.com

دوسال  در  البرز  بازرگانی  اتاق  ومعدن  صنعت  کمسیون  ریسه  هیات 
بازرگان  زنان  کانون  عضو  البرز،  اتاق  بازرگانی  کمسیون  عضو  گذشته، 
ایران، مشاور صنعت کانون زنان بازرگان ایران، عضو انجمن زنان مدیر 
کار آفرین کشوربیش از 9سال، عضو انجمن زنان کار آفرین صنفی ایران 
بیش از 9سال، عضو اتحادیه عینک کرج بیش از 11سال، مدیرعامل بنیاد 

توسعه تعاون و کارآفرینی زنان استان البرز
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1- فاطمه اله توکلی
2- عباس  جبالبارزي سربيزن

3- محسن   جالل پور 
4- محمد  جالل مآب

5- حميد  حسام
6- محسن  رشيدفرخي

7- محسن  ضرابي
8- سيد مهدي  طبيب زاده 
9- حميد  عزت آبادی پور

10- سيدآرش  علوي
11- جليل  کاربخش راوري

12- محمدعلي  محمدميرزائيان
13- مهدی  سياوشی کرد

ب- هیات رئیسه اتاق کرمان

2- سيدمهدي طبيب زاده )نایب رئیس اول(

1- محسن جالل پور )رئیس(

4- محسن رشيدفرخي )خزانه دار(

3- محمد جالل مآب )نایب رئیس دوم(

5- محسن ضرابي )منشی(

الف_  هیأت نمایندگان منتخب اتاق کرمان در اتاق ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان
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محسن  نام:     
جالل پور *        نام خانوادگی:   

1342 تاریخ تولد:   
کارشناسی بازرگانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  034-32452189 اطالعات تماس:   
نمابر:  034-32453665     

سید مهدي  نام:     
طبیب زاده *       نام خانوادگی:   

1343 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  034-32450020 اطالعات تماس:   
نمابر:  034-32450030     

محمد  نام:     
جالل مآب *        نام خانوادگی:   

1342 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه علم و صنعت ایران  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88977255 اطالعات تماس:   
نمابر: 021-88977254     

ج- هیأت نمایندگان اتاق کرمان

Jalalpour_m@yahoo.com

Tabibzadeh.seyedmehdi@gmail.com

m.jalalmaab@yahoo.com

نظارت  اتاق کرمان، مسوول  رئیس  دوره هفتم،  ایران  اتاق  رئیس  نایب 
راهبردی بر امور کمیسیون صادرات و امور بانکی اتاق ایران، عضو هیات 
مدیره بنیاد نیکوکاری ابرار وابسته به اتاق ایران، عضو شورای مشاوران 
کمیسیون  رییس  نایب  ایران،  اتاق  پژوهشی  شورای  عضو  ایران،  اتاق 
انضباطی اتاق ایران، رییس کمیته راهبردی امور تشکل های اتاق ایران 

عضو هیات مدیره شرکت صنایع معدنی روی کرمان  به مدت 7 سال، 
عضو هیات مدیره شرکت آلومینیوم هزار، 17 سال عضو هیأت مدیره شرکت 
سرمایه گذاری توسعه کرمان، عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان در دوره هفتم، 
نایب رییس اتاق کرمان در دوره هفتم، رییس کمیسیون صنعت و انرژی اتاق 
در دوره هفتم، دبیر اجرایی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، 4 سال 

نایب رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه کرمان

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سنگ آهن گل گهر
قائم مقام سازمان شهریداریها و دهیاریهای کشور

معاون برنامه ریزی استانداری کرمان
شهردار کرمان

مدیرعامل شرکت طریق القدس
عضو میز مشترک اقتصادی کشورهای حوزه بالکان
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فخری نام:     
اله توکلی *   نام خانوادگی:   

 1348 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    

سوابق کاری:   

تلفن: 3251995 -0341 اطالعات تماس:   
نمابر: 32535270 -0341     

ft.kc91@yahoo.com

رئیس کانون زنان کارآفرین و بازرگان اتاق بازرگانی
مدیر دفتر نمایندگی اتاق کرمان در جنوب استان

مدیر دفتر تشکل های اتاق بازرگانی 
مدیر عامل شرکت فرش دستبافت گنجینه ماندگار

مدرس دانشکده هنر صبا )کارشناسی فرش( )دانشگاه شهید باهنر کرمان(
عضویت در هیات مدیره اتحادیه فرش استان کرمان

محسن  نام:     
رشیدفرخي *        نام خانوادگی:   

1342 تاریخ تولد:   
کارشناسی کشاورزی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  32452189 -0341 اطالعات تماس:   
نمابر: 32453465 -0341     

محسن  نام:     
ضرابي *       نام خانوادگی:   

1347 تاریخ تولد:   
کارشناس عمران  ، کارشناس ارشد مدیریت دولتی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 71 - 021-2620066 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-2620064     

mohsenrf@yahoo.com

zarrabi_mohsen@yahoo.com

عضویت در اتاق کرمان  از سال 1379
فعالیت در زمینه صادرات خرما از سال 1370

صادرکننده نمونه استان کرمان
عضو هیات رئیسه دوره هفتم اتاق کرمان 

عضو هیات رییسه اتاق کرمان در دوره هفتم 
رییس انجمن خرمای استان کرمان 

عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان در دوره هفتم
رییس کمیسیون صادرات و عمران اتاق کرمان در دوره هفتم 
رییس انجمن صادرات خدمات فنی و مهندسی استان کرمان

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان
عضو هیأت رئیسه اتاق کرمان در دوره هشتم
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مهدی  نام:     
سیاوشی کرد *       نام خانوادگی:   

1337 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از مرکز آموزش مدیریت دولتی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-33257573 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-33257577     

M_siavoshi@yahoo.com

بزرگترین شرکتهای  از  )یکی  آرین مهتاب  عضو هیأت مدیره شرکت 
نیروگاه ساز بخش خصوصی(

رئیس هیآت مدیره شرکت مهرآب ماهان 
عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و فرانسه 

 رئیس هیأت مدیره مجتمع زراعی کفریز )برای مدیریت 200 هکتار 
باغ پسته(

حمید  نام:     
حسام *        نام خانوادگی:   

1344 تاریخ تولد:   
کارشناسی مدیریت بازرگانی   میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  42255182 -0341 اطالعات تماس:   
نمابر: 42255182 -0341     

kavir1338@yahoo.com

نماینده اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در کمیسیون نظارت اصناف 
اتاق  نماینده  سیرجان  پسته  ستاد  در  بازرگانی  اتاق  نماینده  سیرجان، 
بازرگانی در مثلث توسعه استان نماینده اتاق بازرگانی و بخش خصوصی 
در کمیسیون حل اختالف مالیاتی سیرجان نماینده اتاق بازرگانی و بخش 
اتاق  نماینده  سیرجان  مالیاتی  ضرایب  تعیین  کمیسیون  در  خصوصی 

بازرگانی و بخش خصوصی در سازمان تامین اجتماعی سیرجان

عباس  نام:     
جبالبارزی *        نام خانوادگی:   

1343 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  32152501 -0341 اطالعات تماس:   
نمابر: 32152506 -0341     

info@jec.ir

عضو کمیسیون صنعت و انرژی اتاق کرمان در دوره هفتم 
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان در دوره هشتم 

عضوهیت مدیره انجمن مهندسین برق والکترونیک شاخه کرمان 
عضواتاق بازرگانی ایران والمان

رییس هیت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی شماره 3کرمان
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سیدآرش نام:     
علوی   نام خانوادگی:   
 1359 تاریخ تولد:   

کارشناسی ارشد اقتصاد  میزان تحصیالت:   
سوابق کاری:   

تلفن: 3 - 034-33238200 اطالعات تماس:   
نمابر: 034-33238200     

Aurash.alavi@parsunday.com

عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پارسان دی سمبل
صادر کننده نمونه در سال های 90-91-92و 93

نایب رییس انجمن ملی خرمای ایران
عضو هیات مدیره انجمن خرمای استان کرمان 

رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق کرمان ) دوره هشتم (

حمید  نام:     
عزت آبادی پور *       نام خانوادگی:   

1360 تاریخ تولد:   
MBA دانشگاه تهران  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88347790 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-88824884     

sabzdaneh@gmail.com

هیأت موسس ، سهامدار شرکت شمس الربیع امارات متحده عربی با 
موضوع فعالیت بازرگانی قطعات و ماشین آالت معدنی )2004 تا کنون(

هیأت موسس ، سهامدار و عضو هیات مدیره شرکت تحقیق و توسعه 
سرمایه ایرانیان خلیج فارس ) شتسا ( با موضوع ارائه راهکارها و ابزارهای 
نوین تامین منابع مالی وخدمات بانکداری الکترونیکی، رئیس هیأت مدیره 

و سهامدار شرکت ریل سیر کوثر با موضوع فعالیت حمل و نقل ریلی

سید محمد ابراهیم  نام:     
علوی *       نام خانوادگی:   

1330 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  32441059 اطالعات تماس:   
نمابر: 32441059     

meb.alavi@gmail.com

مجری   ( اندیش  توسعه  سازان  آرمان  شرکت  مدیره  هیأت  رئیس 
بزرگترین طرح گردشگری در بندر هنزا و تخت سرتشتک 

مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره و یا عضو هیأت مدیره شرکت های 
مختلف خدماتی و بازرگانی در موضوع گردشگری ، فنآوری اطالعات و 

مطالعات توسعه اقتصادی و مهندسی مشاور
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حسین   نام:     
نجف آبادی پور نام خانوادگی:   

1336 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    کارشناسی

سوابق کاری:   

تلفن:  42251194 اطالعات تماس:   
نمابر:  42251197     

info@jalalabadco.com

رئیس کمیسیون آب و کشاورزی اتاق کرمان در دوره هشتم
عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان

مدیرعامل شرکت تعاونی ترمینال داران سیرجان ) فرآوران پسته( 
عضو کمیسیون فرآوری انجمن پسته ایران 

عضو ستاد پسته شهرستان سیرجان
عضو انجمن صادرکنندگان کاالهای صنعتی و معدنی و خدمات مهندسی ایران 

* عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

محمدعلی  نام:     
محمدمیرزاییان *        نام خانوادگی:   

تاریخ تولد:   
   MBA کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  32752311 -0341 اطالعات تماس:   
نمابر:  32752312 -0341     

sadafmirzaeyan@yahoo.com

رئیس کمیسیون تجارت اتاق کرمان در دوره هفتم  
نایب رئیس کمیسیون صادرات اتاق کرمان در دوره هفتم

عضو هیأت نمایندگان اتاق کرمان در دوره هفتم 
مسئول پنجره واحد گمرکات استان کرمان 

نماینده  اتاق بازرگانی استان در ستاد تنظیم بازار استان 
رییس کمیسیون بازرگانی اتاق کرمان در دوره هشتم 

جلیل  نام:     
کاربخش راوری *       نام خانوادگی:   

1342 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    

سوابق کاری:   

تلفن:  32739771 -0341 اطالعات تماس:   
نمابر:  32739773 -0341     

jalilrav@yahoo.com

عضو هیات نمایندگان دوره هفتم از نیمه دوم سال 1392 
 عضو هیات رئیسه انجمن همگن صنایع غذایی استان کرمان 

 عضو کمیسیون ها ی صادرات اتاق کرمان در دوره هفتم 
عضو کمیسیون تجارت اتاق کرمان در دوره هفتم 

رییس کمیسیون بانک ، بیمه و امور مالیاتی اتاق کرمان در دوره هشتم 
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1- محمدعارف  ابراهيمي
2- ابراهيم  اميدي

3- بابک  ترابي
4- نلسون  حضرتي

5- رضا  سليم ساساني
6- جمشيد  رستمي

7- عبدالرضا  زردوئي
8- کيوان  کاشفي

9- حيدر کديور

ب- هیات رئیسه اتاق کرمانشاه

2- نلسون حضرتي )نایب رئیس اول(

1- کيوان کاشفي )رئیس(

4- عبداله سخن سنج )خزانه دار(

3- جمشيد رستمي )نایب رئیس دوم(

5- بابک ترابي )منشی(

الف_  هیأت نمایندگان منتخب اتاق کرمانشاه در اتاق ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه
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نلسون  نام:     
حضرتي *       نام خانوادگی:   

1351 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  083-38252090 اطالعات تماس:   
نمابر:  083-38250809     

ج- هیأت نمایندگان اتاق کرمانشاه

n.hazrati@krccima.ir

1. مدیر عـامل سازمان همیاري شهرداري کرمانشاه
2. شهردار منطقه چهار کرمانشاه

3. دبیرکل اتاق بازرگاني کرمانشاه

کیوان  نام:     
کاشفي *        نام خانوادگی:   

1341 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  083-37225326 اطالعات تماس:   
نمابر:  083-37280884     

Keivan.kashefi@hotmail.com

مدیرعامل صنایع چاپ و بسته بندی کاشفی
رئیس اتاق بازرگاني کرمانشاه در دو دوره

رئیس اتاق اصناف کرمانشاه ده سال
دبیر اتاق اصناف کشور چهار سال

جمشید نام:     
رستمي *        نام خانوادگی:   

1351 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:083-38389382 اطالعات تماس:   
نمابر: 083-38389583     

jr1347034@yahoo.com

عضو هیات نمایندگان دوره ششم و هفتم اتاق کرمانشاه، هشت سال 
هیأت  رئیس  غرب،  تجارت  آسیم  مدیرعامل شرکت  نمونه،  صادرکننده 
اتاق  رئیس  نایب  جم،  پارس  ناوگان  المللی  بین  نقل  و  حمل  مدیره 
نقل و گمرک  و  بازرگانی کرمانشاه دوره هشتم، عضو کمیسیون حمل 

اتاق ایران
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بابک نام:     
ترابي * نام خانوادگی:   

 1348 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 083-37285454 اطالعات تماس:   
نمابر: 083-3722379     

Torabi_babak@yahoo.com

ایران،  بازرگانی  اتاق  بازاریابی  انجمن  خزانه دار  و  مدیره  هیات  عضو 
مدیرعامل ستاد کمک به زندانیان استان، مدیرعامل شرکت فراشیر پاکنام

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق کرمانشاه

محمد عارف  نام:     
ابراهیمي *       نام خانوادگی:   

1350 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  083-34280666 اطالعات تماس:   
نمابر:  083-34281777     

m.aref.ebrahimi@gmail.com

1. رئیس خانه معدن کرمانشاه
2. نایب رئیس اتـاق بازرگاني کرمانشاه در دو دوره

3. هفت سال معدن دار نمونه استان

عبدا..   نام:     
سخن سنج        نام خانوادگی:   

1312 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  0833-8227171 اطالعات تماس:   
نمابر:  0833-8227171     

a.shokhansanj@krccima.ir

عضو هیأت نمایندگان اتاق کرمانشاه در پنج دوره پیاپي
مدیرعامل شرکت هاي غرب پالست، غرب پالسکو و کمند تاب

پیشکسوت و صنعتگر نمونه
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ابراهیم  نام:     
امیدي *      نام خانوادگی:   

1346 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  083-34733947-50 اطالعات تماس:   
نمابر: 083-34733949     

ebrahim omidi0619@gmail.com

شرکت  مدیرعامل  کرمانشاه،  اتاق  هفتم  دوره  نمایندگان  هیات  عضو 
پاالیش البرز آبادان، واحد نمونه استاندارد، صادرات و صنعت استان

غالمرضا نام:     
امیری   نام خانوادگی:   

 1341 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 8374131 -0833 اطالعات تماس:   
نمابر: 8374131 -0833     

gh.amiri@krccima.ir

نماینده، نایب رئیس و سخنگوي دوره هاي اول، دوم و سوم مردم در 
شوراي اسالمي شهر کرمانشاه

موسس آموزشگاه زبان هاي خارجي نوین

شهریار  نام:     
باوندبور چله        نام خانوادگی:   

1344 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  08338251440 اطالعات تماس:   
نمابر:  08338271146     

sh.bavandpour@krccima.ir

موسس و مدیرعامل تعاوني 2073 نخودکاران از سال 1380
سه دوره عضو هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان دام زنده  کرمانشاه

موسس و عضو هیأت مدیره شوراي ملي نخود ایران
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ابراهیمی  نام:     
خمیسی        نام خانوادگی:   

1327 تاریخ تولد:   
کارشناس مکانیک  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  4280689 -0833 اطالعات تماس:   
نمابر:  4280689 -0833     

a.khamisi@krccima.ir

عضو هیأت نمایندگان اتاق کرمانشاه در سه دوره پیاپي
مدیرعامل شرکت فنرسازي غرب
عضو اتاق مشترک ایران و عراق

برهان  نام:     
حیدری        نام خانوادگی:   

1358 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  8264860 -0833 اطالعات تماس:   
نمابر:  8264861 -0833     

b.hidari@krccima.ir

نایب رئیس شواري ملي نخود ایران
مشاور کمیسیون تجارت اتاق کرمانشاه

عضو انجمن ارگانیک و اتحادیه صادرکنندگان دام
رئیس کمیسیون تجارت  حمل ونقل و ترانزیت  اتاق بازرگاني صنایع 

معادن و کشاورزي استان کرمانشاه

عبدالرضا  نام:     
زردوئي *       نام خانوادگی:   

1330 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  083-38232657 اطالعات تماس:   
نمابر:  083-38230557     

a.zardoee@krccima.ir

رئیسه  هیات  عضو  و  رئیس  نایب  بازرگانی،  فعالیت  سابقه  سال    40
اتاق در  نمایندگان  اتاق کرمانشاه، عضو هیأت  دوره های پنجم و ششم 
دوره های پنجم و ششم و از مؤسسین صنایع پتروشیمی کرمانشاه، چند 

دوره عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران و کرمانشاه
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ناصر  نام:     
مرادی        نام خانوادگی:   

1352 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  8229828 -0833 اطالعات تماس:   
نمابر:  8229828 -0833     

Naser_Moradytrading@yahoo.com

عضو هیأت نمایندگان و رئیس کمیسیون تجارت اتاق کرمانشاه
رئیس شوراي ملي نخود ایران

رئیس صنف فروشندگان صنف غله و حبوبات استان

* عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

رضا  نام:     
سلیم ساساني * نام خانوادگی:   

1352 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  083-38382310 اطالعات تماس:   
نمابر:   083-38371038     

rezasasani89@gmail.com 

رئیس اتاق اصناف کرمانشاه
مدیرعامل نمایشگاه بین المللی 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران   
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه 

دو دوره نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه 
عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف کرمانشاه یک دوره

حیدر  نام:     
کدیور * نام خانوادگی:   

1333 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  083-8228131 اطالعات تماس:   
نمابر:  083-38228161     

h.kadivar@krccima.ir

ایران، چندین  اتاق کرمانشاه و  نمایندگان  دو دوره عضویت در هیات 
دوره پیاپی کشاورز نمونه، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران
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1- رمضان بهرامی
2- علی محمد چوپانی
3- محمدجعفر رائيجی
4- حاج محمد زاودی

5- علی صفر نژاد
6- امير عابدی
7- فرخ قبادی

8- عبدالحليم ماهری
9- امير يوسفی

ب- هیات رئیسه اتاق گرگان

2- ارزجان شمالی )نایب رئیس اول(

1- رمضان بهرامي )رئیس(

4- محمدجعفر رائيجي )خزانه دار(

3- محمدموسی تمسکنی  زاهدی )نایب رئیس دوم(

5- امير يوسفی )منشی(

الف_  هیأت نمایندگان منتخب اتاق گرگان در اتاق ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان
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رمضان  نام:     
بهرامی * نام خانوادگی:   

1346 تاریخ تولد:   
دانشجوی مدیریت بازرگانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  017-32229799 اطالعات تماس:   
نمابر:  017-32220400     

Bahrami_group@yahoo.com

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت گلستان، عضو هیات مدیره خانه 
صنعت و معدن و تجارت ایران، صادرکننده نمونه و موفق از سال 82 تا 

92، بیش از 20 ال سابقه صادرات به CIS و روسیه

ارزاجان    نام:     
شمالی        نام خانوادگی:   

1345 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  017-33287208 اطالعات تماس:   
نمابر:  017-32287207     

 
Artan_dane_golestan@yahoo.com

مدیرعامل شرکت آرتان دانه گلستان 
عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گلستان 

رئیس هیأت امنا شهرک صنعتی گنبد 

محمدموسی  نام:     
تمسکنی زاهدی        نام خانوادگی:   

1335 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  017-32503292 اطالعات تماس:   
نمابر:  017-32503293     

ardzahedi@yahoo.com

مدیرعامل شرکت آرد زاهدی 
عضو هیأت مدیره شرکت غالت داران ایران 

عضو هیأت مدیره شرکت غالت داران گرگان 
رئیس هیأت مدیره شرکت راد مرغ گلستان 
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امیر نام:     
یوسفی *   نام خانوادگی:   

  1340 تاریخ تولد:   
کارشناس مدیریت   میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 017-32340120 اطالعات تماس:   
نمابر: 017-32357005     

Amiru1359@yahoo.com

بازرگان  و صادرکننده کاال، مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت 
بهاران پیمان گلستان

محمدجعفر  نام:     
رائیجی *       نام خانوادگی:   

1338 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفکس:  017-32226918 اطالعات تماس:   
    

rayejia@gmail.com

ایده  مدیره شرکت  رئیس هیات  بلند گلستان،  برج  مدیرعامل شرکت 
گسترش جهان نما، رئیس هیات مدیره شرکت روناس نامی آریا، عضو 

انجمن انبوه سازان استانی گلستان

محمدعلی نام:     
افضلی   نام خانوادگی:   

 1352 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفکس: 017-343004800-2 اطالعات تماس:   

Shir.ilvar@yahoo.com

مدیرعامل محصوالت لبنی ایلوار 
رئیس هیأت مدیره شرکت خوراک دام و طیور فیض آباد 
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حاج محمد  نام:     
زاودی *        نام خانوادگی:   

1334 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  017-34470330-31 اطالعات تماس:   
نمابر:  017-34470333     

Ard.zavodi@gmail.com

مدیرعامل شرکت آرد گلستان زاودی 
عضو انجمن سیلو داران ایران  

Talae_sefid@yahoo.com

علی محمد  نام:     
چوپانی *       نام خانوادگی:   

1334 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  017-35844196-7 اطالعات تماس:   
نمابر:  017-35844198     

مدیرعامل شرکت طالی سفید گنبد 
کارشناس ارشد بهبود و توسعه صنایع 

عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گلستان 
دارای 35 سال سابقه مدیریت درکارخانجات صنعتی 

حمید  نام:     
دامغانی        نام خانوادگی:   

1337 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  017-34393362   -    017-34393363 اطالعات تماس:   
نمابر:  017-3439323     

mahtabmotorco@gmail.com

رئیس اتاق بازرگانی گرگان در دوره هفتم اتاق، توزیع کننده محصوالت 
شرکت های نفت پارس و نفت بهران در سطح استان گلستان از سال 
تاکنون،  از سال 1375  تاکنون، مدیرعامل شرکت مهتاب موتور   1368
رئیس هیأت مدیره و مالک شرکت گون در ترکمنستان از سال 2001 
رئیس   - ششم  دوره  در  گرگان  اتاق  نمایندگان  هیأت  عضو  تاکنون، 

کمیسیون آموزش اتاق گرگان  
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امیر  نام:     
عابدی *        نام خانوادگی:   

1340 تاریخ تولد:   
دانشجو مدیریت بازرگانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  017-32552560 اطالعات تماس:   
نمابر:  017-32552561     

emcgolestan@yahoo.com

رییس شورای بازرگانی ایران و قزاقستان، بازرس و رئیس کمیسیون بازرگانی و 
سرمایه گذاری اتاق مشترک ایران و روسیه 93- 1389، رئیس هیئت مدیره شرکت 
نارون خاور زمین گلستان، عضو انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و معدنی 
 ایران و گلستان، تالشگر نمونه صادرات در روز ملی صادرات استان گلستان در سال های 
88 و 87 - 1386، خادم نمونه صادرات در حوزه صادرات غیر نفتی استان گلستان 
در روز ملی صادرات سال 1389، مدیر موفق کشوری در دومین جشنواره طرح ملی 

مردمی سپاس تهران 1388 

علی  نام:     
صفرنژاد *        نام خانوادگی:   

1340 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  017-32236228 اطالعات تماس:   
نمابر:  017-32234226     

As_commercial@yahoo.com

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان در دوره هفتم  اتاق
A.S مدیرعامل شرکت بازرگانی

مشاور  امور حمل و نقل و گمرک اتاق گرگان 

فرخ  نام:     
قبادی *        نام خانوادگی:   

1325 تاریخ تولد:   
دکترای اقتصاد بین الملل  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفکس: 017-33282800-2001 اطالعات تماس:   

Farrokhkhg1147@gmail.com

مدیرعامل مجتمع بسته بندی نگاره گرگان، رئیس هیات مدیره شرکت 
تیج، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
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بایرام  نام:     
محمد شایسته        نام خانوادگی:   

1343 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  017-32537434 اطالعات تماس:   
نمابر:  017-32529689     

bahramshayesteh92@gmail.com

دبیر هیأت رئیسه اتاق بازرگانی گرگان در دوره ششم و هفتم اتاق
صادرکننده کاال از سال 1372 تاکنون

رحمان    نام:     
قره باش        نام خانوادگی:   

1338 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  017-32321891 اطالعات تماس:   
نمابر:  017-32321892     

Rahman6191@gmail.com

نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی گرگان در دوره هفتم اتاق 
دبیر انجمن حمل و نقل بین المللی استان گلستان 

 صادرکننده گل و گیاه و صنایع سلولوزی 
رئیس هیأت مدیره شرکت حمل و نقل بین المللی دشت نوردان گرگان 
تهیه و تدوین چندین مقاالت تخصصی و سابقه تدریس و پژوهشگر 

دانشگاهی

* عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

عبدالحلیم  نام:     
ماهری *       نام خانوادگی:   

1334 تاریخ تولد:   
تحصیالت حوزوی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  017-34522142 اطالعات تماس:   
نمابر:  017-34528183     

turkmenghoncha@yahoo.com

به  بازرگانی ترکمن غنچه، 20 سال سابقه صادرات  مدیرعامل شرکت 
آسیای میانه، عضو هیات رئیسه دوره چهارم شورای شهر آق قال، رئیس 

شورای شهر دوره سوم شهر آق قال
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1- سيدحسين  احمدي سليماني
2- جواد باقري شيرواني
3- سيدمحمد  بحرينيان

4- مجتبي  بهاروند
5- علي اصغر  پورفتح اله

6- محمدرضا  توکلي زاده
7- حسن  حسيني

8- رضا  حميدي ازغدي
9- محمدحسين  روشنک
10- احمد  زمانيان يزدي
11- مريم  سراج احمدي

12- محمود  سيادت
13- غالمحسين  شافعي

14- حميد  طيبي
15- حسين محمودي خراساني

ب- هیات رئیسه اتاق مشهد

2- حسين محمودي خراساني )نایب رئیس اول(

1- غالمحسين شافعي )رئیس(

4- محمدرضا توکلي زاده )خزانه دار(

3- حسن حسيني )نایب رئیس دوم(

5- مريم سراج احمدي )منشی(

الف_  هیأت نمایندگان منتخب اتاق مشهد در اتاق ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد
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غالمحسین  نام:     
شافعي *       نام خانوادگی:   

1330 تاریخ تولد:   
کارشناسی مدیریت صنعتی از دانشگاه تهران میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  36514509 - 051 اطالعات تماس:   
نمابر:  36671065 - 051     

info@shafeeiran.ir

رئیس اتاق ایران دوره هفتم، نایب رئیس اتاق ایران دوره پنجم و ششم،
رئیس اتاق خراسان رضوی از سال 1383 تاکنون و نایب رئیس اتاق 
ایران در دوره هشتم، معاون امور استان در اتاق ایران، نایب رئیس هیأت 
مؤسس  شفیع،  صادراتی  شرکت  مدیرعامل  نیکوکاران،  جامعه  مدیره 
ملی، 17  نمونه  دوره صادرکننده  یاوری خراسان، سه  نیکوکاران  جامعه 

دوره صادرکننده نمونه استانی

حسین نام:     
محمودي خراساني *   نام خانوادگی:   

 1331 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 0511-32463311 اطالعات تماس:   
نمابر: 0511-32463314     

samed@samed.ir

مدیرعامل شرکت چسب سامد با 37 سال سابقه فعالیت صنعتی
عضو هیأت نمایندگان اتقا خراسان رضوی

عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران
عضو انجمن مدیران صنایع و خانه صنعت و معدن

حسن  نام:     
حسیني *        نام خانوادگی:   

1328 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد الکترونیک از دانشگاه برلین آلمان  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  051-32213399 اطالعات تماس:   
نمابر:  051-37657831     

hosseini_1950@yahoo.com

و  تجارت خراسان رضوی  و  مدیره خانه، صنعت، معدن  رئیس هیأت 
عضو هیأت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارخانجات آرد استان های خراسان و 
عضو هیأت مدیره کانون انجمن های صنفی صنایع آرد ایران

استان  آرد  کارخانجات  نیاز  تأمین  تعاونی  شرکت  مدیره  هیأت  رئیس 
های خراسان )تانیکا(
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محمدرضا  نام:     
توکلي زاده *        نام خانوادگی:   

1326 تاریخ تولد:   
کارشناس شیمی از دانشگاه کانزاس امریکا  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  051-3604715 اطالعات تماس:   
نمابر: 05216044495     

zavehtorbat@yahoo.com

مدیرعامل شرکت سیمان زاوه 
عضو اسبق هیأت امنای دانشگاه علو پزشکی مشهد

عضو هیأت امنای انجمن های خیریه

سید حسین  نام:     
احمدي سلیماني *        نام خانوادگی:   

1334 تاریخ تولد:   
کارشناس مهندسی مکانیک و کارشناسی ارشد مدیریت میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  051-32453234 اطالعات تماس:   
نمابر:  051-3243271     

info@khorasansteel.com

مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان 4 سال
 7 مدت  به  گیالن  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر  مدیرکل 

سال و خراسان 8 سال
مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان به مدت 2 سال

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی به مدت 
11 سال

مریم  نام:     
سراج احمدي *       نام خانوادگی:   

1350 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  051-52510510-12 اطالعات تماس:   
نمابر:  051-52510535     

Serajahmadi_m@yahoo.com

مدیرعامل خوراک دام آفرین 
رئیس هیأت مدیره صنایع شیر آفرین جام

عضو هیأت مدیره کانون زنان بازرگان
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جواد  نام:     
باقري شیرواني *       نام خانوادگی:   

1349 تاریخ تولد:   
مهندسی برق و الکترونیک  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  051-32453318 اطالعات تماس:   
نمابر:  051-32453319     

sasanbagheri@yahoo.com

رئیس هیأت مدیره شرکت تولیدی صنعتی شیروان کاردبرد از سال 1374
رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی تولیدی شایا توس خاوران از سال 1384
فریمان  سلولز  نوبرگ  صنعتی  تولیدی  شرکت  مدیره  هیأت  رئیس 

1389-1392
از  رضوی  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  خانه  مدیره  هیأت  عضو 

سال 85 تاکنون

سید محمد  نام:     
بحرینیان *       نام خانوادگی:   

1330 تاریخ تولد:   
کارشناسی مهندسی صنایع  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  051-35410835 اطالعات تماس:   
نمابر:  051-35412335     

info@toklantoos.com

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران دوره هفتم
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت تعاونی 62 ابهر
مدیرعامل شرکت تولیدی و صنعتی تکالن توس

رئیس کمیسیون اقتصاد کالن اتاق ایران

مجتبي  نام:     
بهاروند *       نام خانوادگی:   

1345 تاریخ تولد:   
کارشناس مدیریت بازرگانی و کارشناسی ارشد بازرگانی بین الملل  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  051-37289031 اطالعات تماس:   
نمابر: 051-37289034     

baharvand@ymail.com

کارشناس رسمی دادگستری
رئیس هیأت مدیره انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی مشهد

اقتصادی  ویژه  منطقه  فعلی  بازرس  و  دوره  چند  مدیره  هیأت  عضو 
دوغارون- دانشجوی دکترای بازرگانی بین المللی
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محمدحسین  نام:     
روشنک *       نام خانوادگی:   

1332 تاریخ تولد:   
کارشناسی مدیریت میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  051-37673054 اطالعات تماس:   
نمابر:  051-37654826     

 
M2roshanak@yahoo.com

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق مشهد
رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد

رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی
عضو اتاق های مشترک بازرگانی ایران با فرانسه، تاجیکستان، یونان و هند

کارآفرین برتر سال 1393-1392-1391-1389
صادرکننده نمونه ملی سال های 1391-1390-1389

علي اصغر  نام:     
پورفتح اله *       نام خانوادگی:   

1342 تاریخ تولد:   
دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  051-37614296 اطالعات تماس:   
نمابر:  051-8714004     

Pour_fath@yahoo.com

نایب رئیس هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان استان خراسان رضوی
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر)سهامی عام(

عضو هیأت مدیره شرکت پتروپویای قشم
مشاور سابق اقتصادی استاندار خراسان رضوی

مشاور اسبق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
مدیر اسبق سرمایه گذاری و روابط بین الملل استانداری

رضا  نام:     
حمیدي ازغدي *        نام خانوادگی:   

1319 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه امیرکبیر   میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-22014223 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-22012621     

M_13560701@yahoo.com

مدیر کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان 9 سال
مدیر عامل کارخانه پارس نیت رشت 3 سال

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت صنایع نساجی خراسان 2 سال
رئیس هیأت مدیره کل شرکت ها )شامل 8 شرکت و 11 کارخانه( و 

مدیرعامل شرکت فرش مشهد
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حمید  نام:     
طیبي *       نام خانوادگی:   

1333 تاریخ تولد:   
کارشناس مهندسی مکانیک از دانشگاه ایالتی اوکالهاما-آمریکا  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  051-6651165 اطالعات تماس:   
نمابر:  051-6651514     

رئیس هیأت مدیره شرکت شهد ایران
رئیس هیأت مدیره شرکت پاژ پارس

رئیس هیأت مدیره شرکت نان قدس رضوی 

* عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

محمود نام:     
سیادت  * نام خانوادگی:   

1338 تاریخ تولد:   
کارشناس کشاورزی از دانشگاه فردوسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 051-8482038 اطالعات تماس:   
نمابر: 051-8482038     

mahmoud.siadat@hotmail.com

مدیر کارخانجات شرکت شاهد خراسان 1368-1370
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت شرق 1370-1375

بزرگ  خراسان  های  شهرداری  همیاری  سازمان  اقتصادی  مشاور 
1379-1377

صادرکنندگان  اتحادیه  مدیره  هیأت  رئیس  و  مؤسس  هیأت  رئیس 
خراسان رضوی 1383-1392

احمد  نام:     
زمانیان یزدي *        نام خانوادگی:   

1333 تاریخ تولد:   
کارشناس علوم از تهران و مدرک عالی مدیریت حمل و نقل بین المللی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  051-38420038 اطالعات تماس:   
نمابر:  051-38418747     

zamanianahmad@yahoo.com

مدیرعامل  و   70 سال  از  المللی  بین  نقل  و  حمل  شرکت  مدیرعامل 
شرکت حمل و نقل جاده بان گستر

از مؤسسین انجمن شرکت های حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی 
در سال 73 و تا امروز رئیس هیأت مدیره انجمن شرکت های حمل و 

نقل بین المللی خراسان رضوی
5 سال سابقه تدریس مدیریت حمل و نقل در سازمان مدیریت صنعتی شرق
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1- امير اسالميه همدانی
2- سيدمرتضی  بقائی

3- علی  ثابتيان
4- علی اصغر  زبردست

ب- هیات رئیسه اتاق همدان

2- حميدرضا رهبر )نایب رئیس اول(

1- علیاصغر زبردست )رئیس(

4- سيدمرتضی بقائی )خزانه دار(

3- منوچهر رضائی )نایب رئیس دوم(

5- حسين الماسی )منشی(

الف_  هیأت نمایندگان منتخب اتاق همدان در اتاق ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان
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علي اصغر  نام:     
زبردست *       نام خانوادگی:   

1334 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد   میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88853927 -021 اطالعات تماس:   
نمابر:  88910090 -021     

zebardast.a.a@gmail.com

بیش از 40 سال فعالیت در بخش های دولتی و خصوصی

حمید رضا نام:     
رهبر   نام خانوادگی:   
 1339 تاریخ تولد:   

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه عالمه طباطبایی  میزان تحصیالت:   
سوابق کاری:   

تلفن: 081-34383222 اطالعات تماس:   
نمابر: 081-34383222     

hrahbar@hotmail.com

عضو هیأت مدیره خانه صنعت ومعدن
مدیر عامل شرکت همکار شیشه غرب

عضو هیأت مدیره صنایع سنگ پارس همدان
جانشین مدیرعامل  شیشه همدان

منوچهر  نام:     
رضائی        نام خانوادگی:   

1346 تاریخ تولد:   
کارشناس  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  081-32355476 اطالعات تماس:   
نمابر:  081-32355475     

Behtak_malayer@yahoo.com

مدیر عامل  شرکت تولیدی-صادراتی بهتاک مالیر
رئیس انجمن صادرکنندگان کشمش مالیر

عضو هیأت مدیره  انجمن صادرکنندگان استان 
عضو  خانه صنعت و معدن استان 

عضو کانون کارفرمایان استان 
مشاور استاندار همدان 
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عبدالحمید نام:     
ایزدی   نام خانوادگی:   

 1333 تاریخ تولد:   
کارشناس میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 081-38271240 اطالعات تماس:   
نمابر:  081-38273008     

hinfo@hccim.com

 مشاور سرمایه گذاری  دفتر نهاد سیاست جمهوری
 مدیر عامل سابق شرکت شاهد

هیأت مدیره شرکت  سرمایه گذاری  مسکن  در غرب کشور
مدیر عامل سابق  سازمان عمران 

مدیر عامل  شرکت سیمان  امین سطح پویا
عضو هیأت نمایندگان اتاق همدان

حسین  نام:     
الماسی        نام خانوادگی:   

1338 تاریخ تولد:   
کارشناس  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  081-32548685 اطالعات تماس:   
نمابر:  081-32542399     

Hoseinalmasi38@gmail.com

مدیر بنیاد 15 خرداد استان کردستان و همدان
مدیر شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه استان همدان

مدیر کل بازرگانی استان همدان
مدیر عامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان همدان

سیدمرتضي  نام:     
بقائي *        نام خانوادگی:   

1319 تاریخ تولد:   
کاردانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  081-38216006 اطالعات تماس:   
نمابر: 081-38216007     

mostafa.baqa@gmail.com

عضویت در هیأت رئیسه اتاق همدان
عضو هیأت نمایندگان اتاق همدان

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران
عضو کمیسیون گردشگری اتاق همدان
عضو کمیسیون گردشگری اتاق  ایران

45 سال  سابقه در زمینه  صادرات 
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محمد  نام:     
بشیری جالل        نام خانوادگی:   

1352 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  081-34522917 اطالعات تماس:   
نمابر:  081-34525518     

sofaltaj@gmail.com

رئیس انجمن صادرکنندگان سفال و سرامیک اللجین
رئیس خوشه سفال وسرامیک

عضویت نمایندگان اتاق همدان
صادرکننده ملی کشوری در سال 89

صادرکننده نمونه استانی از سال 92-86

امیر  نام:     
اسالمیه همداني *       نام خانوادگی:   

1349 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  081-32518370 اطالعات تماس:   
نمابر:  081-32522363     

eslamieh@hotmail.com

مدیر شرکت بازرگانی اسالمیه
مدیرعامل شرکت کشت وصنعت 

سید حمید رضا  نام:     
بطحائی        نام خانوادگی:   

1339 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  081-38380222 اطالعات تماس:   
نمابر:  081-38380221     

Bathaie_hamod@yahoo.com

عضویت در هیأت نمایندگان اتاق همدان
رئیس انجمن صادرکنندگان 
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مؤمنعلی  نام:     
خزائی        نام خانوادگی:   

1341 تاریخ تولد:   
دیپلم میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  081-33638335 اطالعات تماس:   
نمابر:  081-33638335     

hinfo@hccim.com

مدیر عامل شرکت آرد نهاوند
ساخت کارخانه آرد در سال 1375 و ساخت کارخانه  روغن  وتصفیه  

ونیروگاه 10 مگاوات 
واردات ماشین آالت کشاورزی  وصنایع در سال 1381

علي  نام:     
ثابتیان *        نام خانوادگی:   

1356 تاریخ تولد:   
کارشناس  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-22029530 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-22049245     

sabetian@siavashan.com

سه دوره عضویت در هیأت مدیره خانه صنعت ومعدن استان همدان 
عضو هیأت مدیره انجمن صادرکنندگان استان

متخصصین  و  مدیران  انجمن  اجرایی  هیأت  و  مرکزی  شورای  عضو 
صنعتی واقتصادی ایران

مدیرعامل هولدینگ  با 6 شرکت تابعه

مسعود  نام:     
توتونچیان        نام خانوادگی:   

1343 تاریخ تولد:   
دیپلم میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  081-34383277 اطالعات تماس:   
نمابر:  081-34383279     

Masoud-263@yahoo.com

32 سال مدیریت های بازرگانی وصنعتی
عضویت در هیأت نمایندگان اتاق همدان

عضویت در هیأت نمایندگان اتاق ایران
عضو هیأت مدیره خانه صنعت ومعدن استان همدان
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ابراهیم  نام:     
علی پناهی        نام خانوادگی:   

1333 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  081-32526142 اطالعات تماس:   
نمابر:  081-32510544     

رضا  نام:     
کاویانی تبار        نام خانوادگی:   

1347 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد مدیریت  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  081-32544235 اطالعات تماس:   
نمابر:  081-32545377     

سید مجید  نام:     
موسوی        نام خانوادگی:   

1329 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  081-32569127 اطالعات تماس:   
نمابر:  081-32569126     

Ebrahim.alipanahi@gmail.com

cabinsteel@cabinsteel.com

s.m.mousavi@hccim.com

عضویت هیأت نمایندگان اتاق همدان
صادرات فرش وسرامیک  وشیشه ترئینی

مدیر عامل شرکت کابین استیل همدان

و  سیار  شکن  سنگ  انواع  )تولید  ماشین  همدان  مدیره  هیأت  رئیس 
صادرکننده  امکانات و تجهیزات  فنی ومهندسی  وراه سازی( 

معاونت عمرانی وشهرداری وشهرسازی همدان به مدت بیش از 20 سال
مسئول سازمان آب همدان

 رئیس هیأت مدیره سازمان عمران و شهرداری
 عضو هیأت نمایندگان  دوره پنجم اتاق همدان

* عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران
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1- جبار  کياني پور

ب- هیات رئیسه اتاق یاسوج

2- چنگيز هاشمی )نایب رئیس اول(

1- جبار کياني پور )رئیس(

4- علی چراغی )خزانه دار(

3- عبداله قبادی )نایب رئیس دوم(

5- قربانعلی رفيعی بلداجی )منشی(

الف_  هیأت نمایندگان منتخب اتاق یاسوج در اتاق ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج
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جبار  نام:     
کیاني پور *        نام خانوادگی:   

1342 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  33229957 -074 اطالعات تماس:   
نمابر:  33229957 -074     

چنگیز  نام:     
هاشمی        نام خانوادگی:   

1341 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  074-33230429 اطالعات تماس:   
نمابر:  074-33230429     

عبداهلل  نام:     
قبادی        نام خانوادگی:   

1360 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  074-32326093 اطالعات تماس:   
نمابر:  074-32325491     

ج- هیأت نمایندگان اتاق یاسوج

Jabbar.kianipur@gmail.com

Beshar.sanat@gmail.com

Ghobadi.abdollah@yahoo.com

مدیرعامل شرکت ساختمانی معدنی گدار یاسوج
 رئیس هیات مدیره شرکت نمایشگاههای بین المللی استان

 عضو اسبق هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی
سه دوره رئیس اتاق بازرگانی یاسوج

مدیرعامل شرکت بشار صنعت به مدت 20سال،عضو هیأت نمایندگان 
اتاق یاسوج به مدت4 سال

مدیر عامل شرکت راه و ساختمان بتن سازی هود
مدیر عامل شرکت دماوند کار گچساران

pvc و انواع پنل های pvc تولید کننده پروفیل
هشت سال نایب رئیس دوم اتاق یاسوج
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اردوان نام:     
آذرکیش   نام خانوادگی:   

 1338 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 074-32260928 اطالعات تماس:   
نمابر: 074-32260928     

dejmahtab@gmail.com

یخچال  تعمیرکاران  اتحادیه  نماینده  و  خانگی  لوازم  اتحادیه  رئیس 
استان، وارد کننده قطعات و دستگاههای سردکننده تهویه و حرارتی و 
برودتی  هواساز، رئیس مجمع امور صنفی، عضو هیأت نمایندگان اتاق 

شیراز، عضوهیأت نمایندگان اتاق یاسوج

علی  نام:     
چراغی        نام خانوادگی:   

1332 تاریخ تولد:   
کاردانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  074-33227953 اطالعات تماس:   
نمابر:  074-33234355     

قربانعلی  نام:     
رفیعی بلداجی         نام خانوادگی:   

1344 تاریخ تولد:   
سیکل  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  074-33227953 اطالعات تماس:   
نمابر: 074-33234355     

Alicheraghi28@yahoo.com

Sisakht_k@yahoo.com

سه دوره خزانه دار اتاق،مدیر عامل هتل مجتبی سی سخت، فعال در 
حوزه گردشگری

مدیرعامل شرکت تولیدی گز و نبات نشوا )شرکت نوآوران عسلوک(
نایب رئیس شرکت خدماتی شهرکهای صنعتی یاسوج

دو دوره عضو هیأت نمایندگان اتاق یاسوج
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علی  نام:     
اکبری        نام خانوادگی:   

1351 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  33315151 -073 اطالعات تماس:   
نمابر: 33315155 -073     

فتاج  نام:     
جاودانه        نام خانوادگی:   

1355 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  074-33227953 اطالعات تماس:   
نمابر:  074-33234355     

Parspetro86@yahoo.com

f.javedaneh@yahoo.com

کارمند اداره کل بازرسی و نظارت
کارشناس حقوقی سازمان جهاد سازندگی

مدیر عامل شرکت پارس پترو
تولید کننده انواع شیشه های ایمنی

مدیرعامل شرکت آرین پالست اصفهان بسته بندی مواد غذایی
مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی استان

مدیر عامل شرکت بشارسامان

فرامرز  نام:     
خوبانی        نام خانوادگی:   

1337 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  074-33227953 اطالعات تماس:   
نمابر:  074-33234355     

fzkhoubani@yahoo.com

رئیس هیأت مدیره شرکت عمق یاب
معدندار

انبوه ساز
 مدیریت پروژه های کالن عمرانی شرکت عمق یاب
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وحید  نام:     
گرجی        نام خانوادگی:   

1339 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد فلسفه از دانشسرای عالی سوربون فرانسه میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88628306  -021 اطالعات تماس:   
نمابر:  88628293  -021 داخلی 306     

gordji@yahoo.com

عضو شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی،عضو هیأت مدیره 
انجمن تولید کنندگان و فرآورده های گیاهان دارویی، عضو هیأت مدیره 
ایران.  غذایی  فرآورده های  و  دارویی  گیاهان  صادرکنندگان  اتحادیه 

مدیرعامل شرکت زردبند

عزیز اله  نام:     
رحیمی        نام خانوادگی:   

1340 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  074-33227953 اطالعات تماس:   
نمابر:  074-33234355     

Mehrzad34343@gmail.com

مدیر عامل شرکت شیراز آتیه از سال 75، مدیرعامل شرکت پوالد پانل 
دنا از سال 85، انبوه ساز و کارخانه دار، کارخانه تولید و قطعات ساختمانی 

پوالد پانل دنا

عزیز اله  نام:     
فتحی        نام خانوادگی:   

1345 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد مدیریت  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  074-33227953 اطالعات تماس:   
نمابر:  074-33234355     

Fathi.arya@gmail.com

کار آفرین برتر استانی و کشور
مدیرعامل شرکت های آریا یوتاب زاگرس و نگین فالت آریا

 گلخانه دار فعال گل رز دراستان
 مدیر عامل اتحادیه گلخانه داران شهرستان بویراحمد

رئیس اتحادیه گل خانه داران استان
نایب رئیس اتحادیه گلخانه داران کشور
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سید شمس اله نام:     
هاشمی   نام خانوادگی:   

 1342 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 074-32268056 اطالعات تماس:   
نمابر: 074-32268056     

yasoujccim@gmail.com

سرهنگ بازنشسته ارتش
فعال اقتصادی درحوزه صادرات و واردات

دو دوره عضو هیأت نمایندگان اتاق یاسوج

حبیب اله  نام:     
نوروزی        نام خانوادگی:   

1356 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  077-33337052 اطالعات تماس:   
نمابر:  077-33337052     

Norouzi.trading@yahoo.com

فعالیت در حوزه صادرات و واردات از سال 82 
از سال 83 تا 92 صادرکننده نمونه استانی

صادرکننده نمونه کشوری سال 86
رئیس هیأت مدیره شرکت دقیق کاران برازجان

سه دوره عضو هیأت نمایندگان اتاق یاسوج

* عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

القاس  نام:     
قنبری مرادسی        نام خانوادگی:   

1317 تاریخ تولد:   
سیکل قدیم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  074-32231280 اطالعات تماس:   
نمابر: 074-32231280     

Yasoujccim@yahoo.com

نیرو،  وزارت  در  قوی  فشار  های  شبکه  نظارت  نیرو،  وزارت  کارمند 
تاسیس و مدیر اداره برق امیدیه و میانکوه ، تاسیس و مدیر اداره برق 
دهدشت، مدیر برق روستایی بویراحمد و معاونت اداره و سرپرست عملیات 

برق شهرستان  بویراحمد.
 مدیرعامل شرکت شبکه جنوب

فوق تخصص برق در رشته های توزیع، فشار قوی و فشار متوسط 
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1- علي اصغر بيگي يزدي
2- اميرحسين حيدرزاده بيوکي

3- احمدميرزا دانشيان
4- سيدعلي ساالر

5- محمدرضا قمي
6- محمدرضا مشاهيري

ب- هیات رئیسه اتاق یزد

2- غضنفر اميرجليلي )نایب رئیس اول(

1- محمدرضا قمي )رئیس(

4- سيدعلي ساالر )خزانه دار(

3- محمدحسين فرشادپور )نایب رئیس دوم(

5- علي اصغر بيگي يزدي )منشی(

الف_  هیأت نمایندگان منتخب اتاق یزد در اتاق ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد
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محمد رضا  نام:     
قمي *        نام خانوادگی:   

1333 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  035-37272845 اطالعات تماس:   
نمابر:  37272342 -035     

ج- هیأت نمایندگان اتاق یزد

m.r_ghomi@hotmail.com

مدیرعامل شرکت تولیدی یزدگل
رئیس هیأت مدیره شرکت مهتاب پالستیک یزد

رئیس هیأت مدیره صنایع خانگی پرتو نگاه کویر 
واردکننده مواد اولیه از کشورهای اروپایی و صادرکننده کاالهای تولیدی 

به کشورهای اروپایی و...

غضنفر  نام:     
امیرجلیلی        نام خانوادگی:   

1332 تاریخ تولد:   
دکتری phd فیزیک )اسپکتروسکپی جامدات( دانشگاه اسکس انگلستان   میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  38216545 - 035 اطالعات تماس:   
نمابر:  35211100 - 035     

gmirjalali@yazd.ac.ir

معاون و قائم مقام دانشگاه امام جواد )ع( رئیس مجتمع علوم دانشگاه 
یزد

عضو شورای BT پارک علم و فناوری
عضو مؤسس انجمن صنعت خأل ایران

عضو هیأت رئیسه انجمن کانی شناسی ایران ) دو دوره (
سابقه قریب 40 سال فعالیت در صنعت پالستیک و صنایع پلیمری

محّمد حسین  نام:     
فرشادپور        نام خانوادگی:   

1332 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  35233463 - 035 اطالعات تماس:   
نمابر:  35210681 - 035     

masoudtile@masoudtile.com

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد
عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در یزد

عضو هیأت رئیسه خانه صنعت، معدن، تجارت یزد
عضو هیأت رئیسه انجمن صنفی کارفرمائی استان

عضو انجمن مدیران یزد
عضو انجمن صنفی سرامیک ایران
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علي اصغر  نام:     
بیگي یزدي *      نام خانوادگی:   

1351 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد    میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  035-38241200  -  035-38251200 اطالعات تماس:   
نمابر:  035-38254865     

info@yazdcable.com

عضو کمیته سیم و کابل سندیکای برق ایران
عضو سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

عضو هیأت مدیره کمیته برق و الکترونیک خانه صنعت، معدن و تجارت یزد
عضو هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان یزد

عضو هیأت مدیره انجمن مدیران صنایع و معادن یزد
عضو هیأت رئیسه اتاق یزد در دوره هشتم

سید علي  نام:     
ساالر *       نام خانوادگی:   

1356 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  035-35246131 اطالعات تماس:   
نمابر: 035-35251163     

s.alisalar@yahoo.com

صنایع  انجمن  رئیس  پلیمر،  پوشش  پرشین  شرکت  مدیره  هیأت  رئیس 
شیمیائی و پلیمری خانه صنعت یزد، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی یزد 
در دوره هشتم، عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد، 
نایب خانه صنعت یزد، رئیس کمیسیون صنعت، معدن و خدمات فنی و مهندسی 
اتاق یزد در دوره هشتم، عضو هیأت مدیره کانون کافرمایی استان یزد، مدیرعامل 

شرکت ریسندگی خوش نخ یزد، عضو هیأت مدیره شرکت سپهر کویر یزد

حسین  نام:     
پهلوان پور        نام خانوادگی:   

1346 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  36263399 - 035 اطالعات تماس:   
نمابر:  36265599 - 035     

poopak_poopakco@yahoo.com

مؤسس و مدیر عامل شرکت پوپک یزد
20 سال فعالیت در زمینه تولید و فرآوری خشکبار

صادرکننده پسته، خشکبار به کشورهای اروپایی و آسیایی
واردکننده محصوالت کشاورزی

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق یزد در دوره هشتم
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امیر حسین نام:     
حیدرزاده  * نام خانوادگی:   

 1353 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 03532632580 اطالعات تماس:   
نمابر: 03532632581     

info@azaringroup.com

مدیریت عامل شرکت سنگ یزد آذرین
عضو شورای راهبری خوشه سنگ استان یزد

نماینده هیأت حل اختالف معادن استان یزد در سازمان صنعت، معدن، تجارت
رئیس انجمن فرآوری و استخراج سنگ یزد

نماینده کارفرمایان در هیأت حل اختالف سازمان تأمین اجتماعی
نماینده اتاق یزد در هیأت نمایندگان اتاق ایران

محمد رضا نام:     
داد        نام خانوادگی:   

1332 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد از دانشگاه NTSU امریکا    میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  32372101 -035 اطالعات تماس:   
نمابر:  32372100 -035     

electrosimco@electrosimco.com

عضو مؤسس و رئیس هیأت مدیره انجمن مدیران صنایع و معادن یزد 
از بدو تأسیس

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد در دوره هفتم و هشتم
نائب رئیس اتاق بازرگانی یزد در دوره هفتم

رئیس کمیسیون گردشگری و گسترش صنعت توریسم اتاق بازرگانی 
یزد در دوره هشتم

احمد میرزا  نام:     
دانشیان *       نام خانوادگی:   

1332 تاریخ تولد:   
فارغ التحصیل دانشگاه تربیت معلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  035-37272571-2  035-32722422-3 اطالعات تماس:   
نمابر:  035-7273136     

a.daneshian@gmail.com

مؤسس شرکت فرش کبیر یزد 1369
مؤسس شرکت ریسندگی دیبا نخ 1372
مؤسس شرکت ریسندگی کبیرنخ 1382

مؤسس شرکت نخ های صنعتی یزد 1383
مؤسس شرکت ریسندگی نخ آفتاب 1385

انجام فعالیت های تجاری و بازرگانی بین المللی
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محّمد حسن نام:     
شیشه بری   نام خانوادگی:   

 1329 تاریخ تولد:   
کارشناس حسابداری  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن: 37273334 -035 اطالعات تماس:   
نمابر: 37273019 -035     

info@setarehcable.com

عضو انجمن مدیران صنایع و معادن یزد 
عضویت در هیأت نمایندگان دوره دوم، هفتم و هشتم اتاق بازرگانی یزد

نماینده اتاق یزد در هیأت نمایندگان اتاق ایران در دوره هفتم
عضو هیأت بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی

عضو کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران
نائب رئیس سابق هیأت مدیره شرکت تعاونی الکترونیک یزد

نصراله  نام:     
شریف فرد        نام خانوادگی:   

1330 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  32724413 -035 اطالعات تماس:   
نمابر:  32724411 -035     

aghightile@aghightile.ir

عضو هیأت مدیره و نائب رئیس انجمن صنفی کاشی و سرامیک ایران
عضو هیأت مؤسس شرکت ریسباف ) صنایع نساجی (

عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت کاشی کویر
رئیس هیأت مدیره شرکت زرسرام

عضو هیأت مدیره شرکت شیمی دانان عقیق
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت کاشی عقیق

محّمد حسن  نام:     
راسخی نژاد        نام خانوادگی:   

1331 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  38220405 - 035 اطالعات تماس:   
نمابر:  37261219 - 035     

mhrasekhinejad@yahoo.com

معاون و سرپرست خانه صنعت، معدن، تجارت یزد
دبیر و عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن، تجارت یزد

عضو کمیسیون برنامه ریزی استان یزد
رئیس انجمن صنایع غذایی و دارویی خانه صنعت یزد
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محّمد حسین  نام:     
فنایی        نام خانوادگی:   

1328 تاریخ تولد:   
مهندسی متالورژی از دانشگاه علم و صنعت ایران  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  18 - 37261217 - 035 اطالعات تماس:   
نمابر:  37261219 - 035     

mhfanaie@yahoo.com

سهام دار و رئیس هیأت مدیره شرکت الکتروکویر
عالی  شرکت  یزد،  لنا  برقی  شرکت  مدیره  هیأت  رئیس  و  دار  سهام 

سفالین یزد و شرکت نگین یزد
سهام دار و عضو هیأت مدیره ایوا تدبیر

رئیس و عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن، تجارت یزد
عضو هیأت مدیره شورای مرکزی شبکه خانه های صنعت و معدن ایران

* عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

محمد رضا  نام:     
مشاهیري *       نام خانوادگی:   

1341 تاریخ تولد:   
دکترا  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  035-36267578 اطالعات تماس:   
نمابر:  035-37243073     

dr_r.mashahiri@yahoo.com

مدیریت شبکه بهداشت و درمان، مشاور ریاست دانشگاه علوم پزشکی، 
اجتماعی،  تأمین  سازمان  اختالف  حل  هیأت  در  کارفرمایان  نماینده 
مدیریت مرکز تحقیقاتی درماتی دیابت، عضو هیأت نمایندگان اتاق یزد 
در دوره هفتم و هشتم و رئیس کمیسیون آموزش، مدیریت عامل واحد 

تولیدی بهداشتی، مدیریت دفتر خدمات خیریه بهداشتی درمانی

محمد رضا  نام:     
مازار اتابکی        نام خانوادگی:   

1328 تاریخ تولد:   
کارشناسی   میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  38249845 - 035 اطالعات تماس:   
نمابر:  37272738 - 035     

atabaki.reza@gmail.com

عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران
رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق یزد در دوره هفتم

تولیدکننده و مؤسس شرکت پرشین حنا 
صادرکننده نمونه )  سه دوره (

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  در  یزد  استان  بازرگانی  اتاق  نماینده 
کشاورزی ایران ) دوره هفتم (
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اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران.................................................................. حسن احمدی جزنی نائب  
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران........................................................... حسن احمدیان
................................................. سیدحمید حسینی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی 
................................................................................. رضا اشرف سمنانی اتحادیه حفاران غیر نفتی
......................................................................... یعقوب انتصاری اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران
اتحادیه واردکنندگان دارو .................................................................................. احمد آتش هوش
................................................................................. حسن تیمور تاش اتحادیه مالکان کشتی ایران
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران ........................................ حسن حسینقلی
..........................................   اکبر ذاکری اتحادیه شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی
اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران.............................................................. مهرداد زکی پور
............................................. حاج سعید شادکام اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ساالمبور و چرم ایران  
....................................... حسن شکوهی اتحادیه واردکنندگان مکمل های رژیمی ، غذایی ، ویتامینی و گیاهی    
اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران................................................................. محمد حسن شمس فرد
...................................................... محمد رضا طالیی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران
....................................................................... بابک عابدین اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران
........................................................ علی عوض پور اتحادیه ملی تولیدی صادراتی فرآورده های شیرین بیان
................................................... سجاد غرقی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت معدنی ایران
...................................................................... ولی اله غالمی نجف آبادی اتحادیه صنایع بازیافت ایران
اتحادیه تولیدکنندگان  و صادرکنندگان فرش ایران................................................ حاج احمد کریمی اصفهانی

....................................................................... محمد رضا کریمیان   اتحادیه صادرکنندگان روده ایران
.............................................................. محسن لزومیان اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران
................................................................. سید مجتبی معظمی اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران
............................................. جلیل مغازه ای اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فرآورده های غذایی ایران
اتحادیه تولیدکنندگان ، بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور............................................ حمیدرضا موثقی
.......................... منصور نامدار زندی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال ، جواهر ،نقره و سنگهای قیمتی ایران
اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور.................................................................. حمید ورناصری
اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران.................................................... عبدالرضا یعقوب زاده طاری
....................... علی شریعتی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان انواع چیپس و فرآورده های حجیم شده بر پایه ذرت
.................................................. علیرضا ملک پور اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران
اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران.....................................................................  سیدرضا نورانی
........................................................................... عبدالرضا نوروزی اتحادیه صنایع لوح فشرده ایران
........................................................................................ سید محمود ابطحی انجمن پسته ایران
............................................ سیدعلی محمد ابویی مهریزی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن ایران
.............................................................................. فرهاد احتشام زاده انجمن واردکنندگان خودرو
................................................................................ علیرضا اشرف انجمن صنایع قند و شکر ایران
.......................................................................... ابوالفضل اقبالیون انجمن صنایع و معادن گچ کشور
........................................................................... حبیب اله انصاری انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
..................................................................... فرهاد آگاهی انجمن واردکنندگان فرآوده های خام دامی
انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران............................................................................ رضا باکری
انجمن واردکنندگان برنج ایران............................................................................... سید احمد بحق
....................................... محمد رضا بوترابی انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران
انجمن زنبورداران و تولیدکنندگان عسل ایران................................................................ عبدالرضا بیگناه
انجمن خدمات بین المللی سالمت.......................................................................... محمد جهانگیری
............................................................................. شهرام حاج قربانی دوالبی انجمن ناشران دیجیتال
................................. هاله حامدی فر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی  ایران

تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران
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......................................................................... ابوالفضل حجازی انجمن صنعت موتورسیکلت ایران
................................................................ سید مهدی حسینی یزدی انجمن واردکنندگان سم و کود ایران
انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت،گاز و پتروشیمی............................................ بهزاد محقق حضرتی
انجمن واردکنندگان بذر اصالح شده ایران..................................................................... جالل درویش
............................................................محمد باقر رجال انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو
.............................................................. سعید رسول اف انجمن تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه ایران
................................................................................... نصراله رهنما انجمن صنایع گالوانیزه ایران
................................................................. حسین ساروخانی انجمن دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی ایران
............................................................................سید مجید سجادی انجمن تولیدکنندگان بذر ایران
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران......................................................... مرتضی سلطانی
.......................................................... جواد سمساریلر انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران
................................................................ ویدا سینا انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون
.................................................................................. علیمردان شیبانی انجمن صنایع نساجی ایران
...................................................................................... عبدالرضا شیخان انجمن صنعت سیمان
................................................................................ محمد شیرزادگان انجمن تولیدکنندگان اتانول
.............. عبدالرضا صالحی سلمی انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آالت سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی
انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی ایران.................................................................. رضا صحرائی
...................................................................... محسن صفائی انجمن ملی صنایع پالستیک و پلیمر ایران
.................................................................... حمید صمدی انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف
...................................................................... حمیدرضا طاهری زاده انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
انجمن شرکتهای توزیع برق............................................................................ محمد حسین عقدائی
.............................................................. ترکمان غالمی  انجمن شرکتهای نمایشگاههای بین المللی ایران
انجمن صنایع ملی طیور ایران................................................................................. غالمعلی فارغی
انجمن آبهای معدنی و آشامیدنی ایران............................................................................ پیمان فروهر
انجمن شرکتهای اتوماسیون صنعتی........................................................................... حسین فرهادی
انجمن صنعت ریخته گری ایران.................................................................... حسین فالح نصراله محمد
انجمن پایانه داران بنادر ایران.......................................................................... محمد رضا قائم مقامی
انجمن صنایع چینی ایران.................................................................................... عباسعلی قصاعی
............................................................. قدیر قیافه انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
............................................................................ حسن کلهر احدی انجمن شرکتهای لیزینگ ایران
.................................................... سید حمیدرضا کمال علوی انجمن صنفی تولیدکنندگان ماءالشعیر و مالت
............................................................................. امید کوشکی انجمن تولیدکنندگان مستربچ ایران
انجمن تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران................................................................. سید علی کهفی قانع
انجمن صنایع بازیافت فرآورده های نفت گاز و پتروشیمی ایران.................................................. فرزان گلچین
......................................................................................... اکبر لرپری زنگنه انجمن سنگ ایران
انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت یو پی وی سی........................................................ عباسعلی متوسلیان
انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران....................................................................... یوسف مرادلو
انجمن آرد سازان ایران.................................................................................. محمد رضا مرتضوی
......................................................... مرتضی معصومی انجمن صنایع پروفیل یو پی وی سی در و پنجره ایران
........................................................... جمشید مغازه ای انجمن صنایع بیسکوئیت ،شیرینی و شکالت ایران
................................................................................ امید ملک انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
............................................................................. منوچهر ملکیانی فرد انجمن شرکتهای ساختمانی
انجمن صنایع روغن نباتی ایران................................................................................ کورش منتصر
انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران............................................................ مجید موافق قدیرلی
.................................................. سید حسن موسوی نژاد انجمن شرکتهای حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران
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................................................................ محمود شریفیان انجمن شرکت های حفاری نفت و گاز ایران
.............................................................. سعید مهتدی انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران ) ستصا (
........................................................................... آرش نجفی انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران
................................................................................... محمد رحیم نیازی انجمن ملی سیب زمینی
انجمن ارگانیک ایران.................................................................................... صدرالدین نیاورانی
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران  ) استصنا (..................................................... فارس هاشم زاده
........................................................................ سعید جارودی انجمن شرکت های صنعت پخش ایران
.................................................................................. علی محمد صمیمی انجمن ملی خرمای ایران
................................................................ عبداله مقدم انجمن سرمایه گذاریهای مشترک ایران و خارجی
انجمن دارندگان نشان استاندارد................................................................................ حسین توفیق
............................................................................. فرشید شکر خدایی انجمن مدیریت کیفیت ایران
................................................................................ محمدرضا جابرانصاری انجمن مدیران صنایع
..................................................................... علی محمد عرب انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم ایران
جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران.................................................................. علی لشگری
.......................................................................... صادق رحمت سمیعی جامعه ممیزی و بازرسی ایران
.............................................................................................. بهرام شکوری خانه معدن ایران
سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی........................................................... مهدی ابوئی مهریزی
سندیکای تولیدکنندگان خمیر مایه ایران....................................................................... علی احتشامی
.......................................................................... امیر حسین اصالنی سندیکای صنعت مخابرات ایران
................................................................................. احمد آزاد مرد سندیکای صنایع کنسرو ایران
...................................................................................... علی بخشی سندیکای صنعت برق ایران
.................................... محمد باقر تحویل زاده سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی
......................................... حجت اله ذبیحی سندیکای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی ایران
سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن آوری اطالعات ایران.................................................... کامبیز رشیدی
سندیکای تولیدکنندگان رنگ و رزین ایران................................................................. محسن حاجی بابا
............................ ماشااله قاسمی نژاد رائینی  سندیکای تولیدکنندگان مجموعه قطعات موتورسیکلت و دوچرخه ایران
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران........................................................... عباس کبریایی زاده

سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی...................................................... علی فتوت احمدی  
................................................... سید محمد ناصری سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران
...................................................... ایرج نیازی اربابی سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی و خدمات وابسته
....................................................................محمد علی وحدتی سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
.................................................... ابوالفضل روغنی گلپایگانی سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران
سندیکای تولیدکنندگان سرنگ و سرسوزن ایران.............................................................. خالد رویین تن
........................................................................... هوشنگ گودرزی سندیکای صنایع آلومینیوم ایران
شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته........................................................... علی انصاری
...................................................................................سید احمد بلند نظر شورای ملی زیتون ایران
................................................................................... سید علی حسینی شورای ملی زعفران ایران
......................................................................................... ناصر مرادی شورای ملی نخود ایران
........................................................... عوض محمد پارسا فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
............................................................... محمود اولیایی کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران
............................................................................. شاهرخ ظهیری کانون انجمن های صنایع غذایی
...................................................................................... جمشید نفر کنفدراسیون صادرات ایران
مجمع تشکلهای فناوری اطالعات و ارتباطات ایران......................................................... مرتضی کوهنورد
..................................................................................... سیامک پیربابایی )مجمع واردات ایران (
مجمع تشکل های دانش بنیان................................................................................. افشین کالهی
........................................................ علی محمودی سرای )IBF( ایران برای فردا ـ مجمع تولید و صادرات

تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران



241

ان
 ایر

اق
ه ات

ه ب
ست

 واب
ی

صاد
اقت

ی 
ها

ل 
شک

ت

حسن  نام:     
احمدیان        نام خانوادگی:   

1346 تاریخ تولد:   
دکترا معماری داخلی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88615797 اطالعات تماس:   
نمابر: 88064989     

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران

info@furniran.com

کانون  موسس  پادایران-  منزل  و  اداری  مبلمان  شرکت  مدیرعامل 
تهران-  داخلی  معماری  مهندسان  جامعه  گرا- عضو  توسعه  کارآفرینان 
عضو جمعیت خبرگان صنعت مبلمان و دکوراسیون- عضو اتاق بازرگانی 
ایتالیا- عضو اتاق بازرگانی ایران و المان- عضو اتاق بازرگانی  ایران و 

ایران و فرانسه.  

سیدحمید   نام:     
حسینی         نام خانوادگی:   

1337 تاریخ تولد:   
دکترا   میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  22222922  -  88511611 اطالعات تماس:   
نمابر: 22222944   -  88508250     

 اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران 

hhosseini@meraatgr.com 

رئیس هیأت مدیره گروه بین المللی گروه مرآت از سال 64 تاکنون، صادرکننده 
نفت سروش، عضو هیأت  پاالیش  مدیرعامل  و 81،  در سال 79  نمونه کشور 
آلتون )پاالیش طال( تکران توس )تجهیزات نفت و  مدیره شرکت های پارس 
بابکان، عضو شورای سیاست گذاری  انرژی و نساجی  گاز(، کنسرسیوم پرشین 
نشریه تجارت فردا، مدیرمسئول نشریه دنیای انرژی، عضو هیأت نمایندگان اتاق 
اتحادیه صادرکنندگان  ایران دوره پنجم و ششم، رئیس هیأت مدیره  تهران و 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی، عضو هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و 

صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک ایران

حسن   نام:     
احمدي جزني        نام خانوادگی:   

1331 تاریخ تولد:   
کارشناسی و کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88893748 اطالعات تماس:   
نمابر: 88801784       

اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران

hasanahmadijazani@gmail.com

عضو مجمع نمایندگان اطاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران.
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان آبزیان کشور.

عضو انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران.
عضو انجمن سلولزی بهداشتی ایران.

عضو کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران.
نایب رئیس تعاونی مسکن دانشگاه علوم پزشکی ایران.
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حسن  نام:     

تیمور تاش        نام خانوادگی:   
1330 تاریخ تولد:   

کارشناسی ارشد مدیریت دریایی  میزان تحصیالت:   
سوابق کاری:   

تلفن:  88939095 اطالعات تماس:   
نمابر:  88801945     

اتحادیه مالکان کشتی ایران

info@irsou.com

راهنمای کشتی های تجاری - کاپیتان کشتی - رئیس مرکز آموزش 
بندر شهید رجایی - معاون پشتیبانی بندر شهید رجایی و به مدت 14 سال 
مدیر کل ادارات: سازمانهای تخصصی، تحقیق و توسعه، نیروی انسانی، 
ایمنی و حفاظت دریایی و از تاریخ 92/3/28 به عنوان دبیر کل اتحادیه 

مالکان کشتی ایران  

یعقوب  نام:     
انتصاري        نام خانوادگی:   

1331 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگاني از آمریکا و کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  44672160 اطالعات تماس:   
نمابر:  44672079     

اتحادیه صنایع هوایي و فضایي ایران 

jacob_aero@yahoo.com

ریاست  فناوري  و  علمي  معاونت  هوانوردي  و  هوایي  کمیته  رئیس 
جمهوري، مدیرعامل شرکت هوافضایي درنا، موسس و عضو هیات مدیره 
اتحادیه صنایع هوایي و فضایي ایران، موسس و عضو انجمن هوافضاي 

ایران

رضا   نام:     
اشرف سمنانی        نام خانوادگی:   

1324 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد مکانیک- مدیریت صنعتی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  22377275 اطالعات تماس:   
نمابر:  22070744      

اتحادیه حفاران غیرنفتی 

reza.ashraf@gmail.com

ملی  پژوهشگاه  امنای  هیات  تکنولوژی کشور- عضو  نانو  ستاد  عضو 
پلیمر وزارت علوم و تحقیقات فن اوری
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حسن  نام:     
حسینقلی        نام خانوادگی:   

1332 تاریخ تولد:   
کارشناسی بیمه بازرگانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-44410541 اطالعات تماس:   
نمابر:   021-44420440     

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران

manager@sormakmine.com

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت معادن سرمک از سال 1371 
تاکنون

رئیس کمیته سرب و روی خانه معدن 
رئیس اتاق فکر کنفدراسیون صادرات

دبیر و رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن ایران
عضو اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی همدان

مهرداد  نام:     
زکی پور        نام خانوادگی:   

1332 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88729835-42 اطالعات تماس:   
نمابر:  88722666     

اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران

m.zakipour@setarehkavir.com

در مجموع 32 سال در بخش بازرگانی شرکتها و سازمانهای مختلف، 
فرش  شرکتهای  خارجی  بازرگانی  و  بازرگانی  امور  مسئولیت  سال   25

مشهد و گروه ستاره کویر یزد

اکبر  نام:     
ذاکری        نام خانوادگی:   

1346 تاریخ تولد:   
دیپلم ریاضی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88662211 اطالعات تماس:   
نمابر:   021-88786308     

اتحادیه شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی

zakeri@didafzar.ir

حفاظت  مهندسی  و  فنی  های  شرکت  اتحادیه  رئیس  نایب  دوره   2
اتاق  در  اتحادیه  نماینده  عنوان  به  دوره   3 ایمنی،  شبکه  و  الکترونیک 

بازرگانی ایران 
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محمد حسن  نام:     

شمس فرد        نام خانوادگی:   
1309 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88311384-5 اطالعات تماس:   
نمابر:  88823000     

اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران

info@idfea.com

از سال 1359 به عضویت اتحادیه صادرکنندگان خشکبار پذیرفته شده 
اند و از سال 1363 در هیات مدیره اتحادیه و دو دوره در هیات نمایندگان 
رئیس  سمت  به   1394 تا   1367 سال  از  و  شدند  انتخاب  تهران  اتاق 
اتحادیه و در تمام دوران به عنوان نماینده اتحادیه در هیات نمایندگان 

اتاق ایران معرفی شدند 

سعید   نام:     
شادکام        نام خانوادگی:   

1341 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    

سوابق کاری:   

تلفن:  22549875 اطالعات تماس:   
نمابر:  22549875     

 اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ساالمبور و چرم ایران 

info@kampoust.com

چرم  و  ساالمبور  تولیدکنندگان  و  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس  نایب 
ایران، عضو کمیسیون صادرات، نماینده اتحادیه صادرکنندگان پوست در 

گمرک، نماینده سندیکای کارخانجات چرم در چرم شهر

نام:      حسن
نام خانوادگی:    شکوهی      

1338 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    دکترای طب عمومی

سوابق کاری:   

تلفن:  021-66956956 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-66963790     

اتحادیه واردکنندگان مکمل های رژیمی، غذایی ویتامینی و گیاهی

info@sifs.ir

و  ویتامینی  رژیمی،  غذایی  های  مکمل  واردکنندگان  اتحادیه  ریاست 
گیاهی ایران

عضو هیأت مدیره شرکت بهستان بهداشت 
مدیربازرگانی شرکت نوین آوران
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محمدرضا  نام:     
طالئی        نام خانوادگی:   

1351 تاریخ تولد:   
مدیریت بازرگانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88530751 اطالعات تماس:   
نمابر:  88511721     

 اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران

Info@uise.ir

babak@cybak.com

ناشران دیجیتال، خزانه دار و عضو هیات  انجمن  رئیس هیات مدیره 
هیات  عضو  و  دار  خزانه  ایران،  بنیان  دانش  تشکلهای  مجمع  مدیره 
مدیره  و عضو هیات  دار  افغانستان، خزانه  و  ایران  اتاق مشترک  مدیره 
رئیس  رایانه،  ارقام  مهر  مدیرعامل شرکت  ایران،  کنفدراسیون صادرات 
رئیس هیأت مدیره  ایران،  نرم افزار  اتحادیه صادرکنندگان  هیأت مدیره 

مجمع تشکل های فناوری اطالعات و ارتباطات ایران

بابک  نام:     
عابدین        نام خانوادگی:   

1348 تاریخ تولد:   
کارشناس ارشد بیولوژی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  33901943-77653555 اطالعات تماس:   
نمابر:  33901943     

اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران

 17 سال مدیریت چاپ صفا، 
اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران  

اتحادیه چاپخانه داران

نام:      علی
نام خانوادگی:    عوض پور      

تاریخ تولد:    1343
میزان تحصیالت:    کارشناسی ارشد  

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88345993 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-88345951     

اتحادیه ملی تولیدی صادراتی فرآورده های شیرین بیان

مدیرعامل  خصوصی،  و  دولتی  بخش  در  اقتصادی  فعالیت  سال   32
شرکت احسان نمونه، دبیر کل اتاق اصناف ایران

avazpour_ali@yahoo.com
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احمد  نام:     

کریمی اصفهانی        نام خانوادگی:   
1325 تاریخ تولد:   

حوزوی  میزان تحصیالت:   
سوابق کاری:   

تلفن:  5614229 اطالعات تماس:   
نمابر:  55603335     

 اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران

info@carpetexporters.com

شرکت   - انقالب  دادستانی   - کشور  وزارت  انسانی  نیروی  بازسازی 
سهامی فرش ایران - عضو هیأت مدیره و رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان فرش دستباف ایران - دبیر کل جامعه انجمنهای اسالمی 

بازار و اصناف

سجاد  نام:     
غرقی       نام خانوادگی:   

1353 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    مهندسی صنایع

سوابق کاری:   

تلفن:   88810522 اطالعات تماس:   
نمابر:  88346533     

 اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت معدنی 

ceo@matmaa.com

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره گروه معدنی متما، عضو هیأت مدیره 
شرکت مجریان توسعه ایرانیان

ولي اله   نام:     
غالمي نجف آبادي           نام خانوادگی:   

1333 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    کارشناسی ارشد مهندس شیمي

سوابق کاری:   

تلفن:  88636307 اطالعات تماس:   
نمابر:  88636307     

اتحادیه صنایع بازیافت ایران 

behravan.Lorestan@yahoo.com

رئیس هیات مدیره اتحادیه بازیافت-عضو هیات مدیره صندوق موسسه 
لرستان،  ایران، مدیر عامل وبنیانگذارشرکت بهروان  نفتي  فراورده هاي 
شرکتهاي  امناي  هیات  آباد-ریاست  خرم  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 

صنعتي استان لرستان



247

ان
 ایر

اق
ه ات

ه ب
ست

 واب
ی

صاد
اقت

ی 
ها

ل 
شک

ت

سید مجتبی   نام:     
معظمی        نام خانوادگی:   

1326 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88934686-7                       اطالعات تماس:   
نمابر:  88934687                                        

اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران

m.moazemi@iccim.ir                                       

مدیر تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی و دارویی
ایجاد و راه اندازی صنایع تولیدی در فرایندهای یادشده

تجهیز و ساخت مراکز درمانی شامل ساخت بیمارستان و کلینیک

نام:      محمدرضا
کریمیان   نام خانوادگی:   

1360 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و کارشناسی مهندسی صنایع  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  33133719 اطالعات تماس:   
نمابر:  33553575     

نام:      محسن 
لزومیان    نام خانوادگی:   

1349 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  22374001-4 اطالعات تماس:   
نمابر:  22350716     

اتحادیه سراسري تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل نان ستاره
موسس و رئیس اتحادیه نان ایران

دبیر انجمن نان صنعتی استان تهران
عضو کانون دانش و هماهنگی نان صنعتی

 m.lozoomiyan@yahoo.com

 اتحادیه صادرکنندگان روده

مدیرعامل شرکت صادراتی رهاورد روده پارسیان
دو دوره عضویت در هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان روده ایران

مجمع تشکل های فناوری اطالعات و ارتباطات ایران 
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منصور   نام:     

نامداری زندی        نام خانوادگی:   
1344 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  22225884                                          اطالعات تماس:   
نمابر:  22225883     

 اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال، جواهر، نقره و سنگهای قیمتی ایران 

namdar@namdargallery.com

اتحادیه  رییس  نائب  داریک،  صادرات  و  تولید  شبکه  فعال  عضو 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان طالجواهر نقره و سنگهای قیمتی ایران، 

کارشناس سنگهای قیمتی، کارشناس طال و جواهر و نقره

جلیل    نام:     
مغازه ای        نام خانوادگی:   

1303 تاریخ تولد:   
دیپلم بازرگانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88921090-3                        اطالعات تماس:   
نمابر:  88802802                                        

اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فرآورده های غذایی ایران

teo@tator-export.com

بیش از سی سال رئیس اتحادیه

حمیدرضا  نام:     
موثقی        نام خانوادگی:   

1344 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد فلسفه و کالم اسالمی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  55690610 -021 اطالعات تماس:   
نمابر:  55690609 -021     

اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور

hr.movassaghi@yahoo.com

32 سال سابقه مدیریت در امر تولید، واردات، صادرات، بسته بندی و 
توزیع انواع چای داخلی و خارجی

رئیس هیأت مدیره شرکت ایران دومو )تولیدکننده انواع پاکات سیمانی، 
صنعتی و غیر صنعتی(

رئیس هیأت مدیره ماهنامه صنایع بهداشتی و آرایشی
رئیس هیأت مدیره موسسه جهانی حکمت طریف
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نام:      حمید
نام خانوادگی:    ورناصری      

1352 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    دکتری ژنتیک و اصالح نژاد و دام- مهندسی کشاورزی)علوم دامی(

سوابق کاری:   

تلفن:  88965823 اطالعات تماس:   
نمابر:  88966245     

اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور

مدیر کل تأمین و توزیع نهاده های دام و طیور شرکت پشتیباتی امور 
دام کشور 84-85

معاون اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پشتیبانی امور 
دام کشور 82-84

معاون اداره کل نظارت و بازرسی شرکت پشتیبانی امور دام کشور 80-82
اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران 

علی  نام:     
شریعتی        نام خانوادگی:   

1357 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88798326 اطالعات تماس:   
نمابر:  88881938     

 اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چیپس و اسنک ایران

shahrooz_khan@yahoo.com

)قاسم  مینو  شرکت  صادرات  مدیر  پگاه،  پخش  شرکت  فروش  مدیر 
ایران(، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مزمز، دبیر و نایب رئیس 
اتحادیه چیپس و اسنک ایران و مشاور علمی کانون انجمن های صنایع 

غذایی ایران

نام:      عبدالرضا
یعقوب زاده طاری      نام خانوادگی:   

1347 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    کارشناسی ارشد مهندسی برق

سوابق کاری:   

تلفن:  88881369 -021 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-88982873     

اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

his_vp@yahoo.com

و  داندنپزشکی  پزشکی،  تجهیزات  تولیدکنندگان  صنفی  انجمن  دبیر 
آزمایشگاهی سال86-84، عضو هیأت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان 
تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی سال88-84، عضو انجمن 
از  آزمایشگاهی  و  دندانپزشکی  پزشکی،  تجهیزات  تولیدکنندگان  صنفی 
تجهیزات  صادرکنندگان  اتحادیه  مدیره  هیأت  رئیس  تاکنون،   84 سال 
پزشکي ایران از سال 89 تاکنون، عضو هیأت مدیره مجمع دانش بنیان                                                     

officeisomee@yahoo.com
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علیرضا  نام:     
ملک پور        نام خانوادگی:   

1327 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    مهندسی مکانیک

سوابق کاری:   

تلفن:  44975541 اطالعات تماس:   
نمابر:  44975541     

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران

info@leatherunion.com

رئیس هیات مدیره ومدیرعامل شرکت سینتتیک  چرم ایران
رئیس هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان وصادرکنندگان چرم مصنوعی 

ایران

سیدرضا   نام:     
نورانی        نام خانوادگی:   

1331 تاریخ تولد:   
کارشناس مدیریت بازرگانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:   66413921 اطالعات تماس:   
نمابر:   66219951     

عبدالرضا   نام:     
نوروزی        نام خانوادگی:   

1352 تاریخ تولد:   
کارشناسی مدیریت  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفکس:   88879224 اطالعات تماس:   

اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی

اتحادیه صنایع لوح فشرده ایران

info@nouranico.com

director@shimafilm.com

نایب رئیس کنفدراسیون صادرات، مدیرعامل شرکت بازرسی بین المللی 
غیرنفتی  صادرات  توسعه  فراکسیون  عالی  مشاور  میالد،  توسعه  طرح 
مجلس شورای اسالمی، نایب رئیس شورای ایران و هلند، رئیس هیأت 

مدیره کشت و صنعت گیلوا، رئیس کشت و صنعت طوطی فروتی

مدیرعامل شرکت چای قابوس، مدیرعامل شیمافیلم و شرکت الیت تک 
کشور امارات، عضو اتاق های مشترک ایران و آلمان و ایتالیا و چین و 

انگلیس، عضو کمیسیون فناوری های نوین اتاق ایران و انگلیس
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نام:      فرهاد
نام خانوادگی:    احتشام زاد      

1354 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    دکترای مدیریت دانشگاه تهران   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-44561234 اطالعات تماس:   
نمابر: 021-44561234     

انجمن واردکنندگان خودرو

10 سال سابقه کار در شرکت های گروه سایپا  
مدیرعامل شرکت اطلس خودر به عنوان نماینده رسمی کیاموتورز درایران

رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو 
عضو هیأت مدیره انجمن بهینه سازی مصرف انرژی

اتومبیل سازی فردا و شرکت  عضو هیأت مدیره شرکت های صنایع 
آوا خودرو ارس

f.ehteshamzad@atlaskhodro.com

سیدمحمود  نام:     
ابطحی        نام خانوادگی:   

1342 تاریخ تولد:   
کارشناسی اقتصاد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  03434253145 اطالعات تماس:   
نمابر:  03434263145     

انجمن پسته ایران

abtahipistachio@yahoo.com

مدیر مالی شرکت تعاونی پسته رفسنجان با 20 سال سابقه فعالیت در 
آن شرکت

مدیر عامل شرکت پسته ابطحی رفسنجان
نویسنده کتابهای تاریخ اقتصادی رفسنجان و اقتصاد پسته

عضو انجمن پسته ایران

سید علي محمد  نام:     
ابوئي مهریزي        نام خانوادگی:   

1340 تاریخ تولد:   
کارشناسي  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  8747 اطالعات تماس:   
نمابر:  88105587     

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن ایران

info@yaranrolling.com

از سال 1368 بازرگاني در زمینه فوالد، تاسیس،عضویت و ریاست هفت 
واحد صنعتي نورد لوله یاران، فوالد صنعت مهدي، پلیمر طالیي یزد، آریا 
مولیبدن کسري، فوالد بافق، عضویت و ریاست سندیکا لوله و پروفیل، 

عضو مجمع خیرین مدرسه، عضو مجمع خیرین مسکن ساز
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حبیب اله  نام:     

انصاری        نام خانوادگی:   
1320 تاریخ تولد:   
دکترا  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88746839 اطالعات تماس:   
نمابر:  88744463     

 انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

info@iranassociation.ir

در  بر  انرژی  خانگی  لوازم  صنعت  و  دانش  هماهنگی  کانون  رئیس 
معاونت علمی - فن آوری ریاست جمهوری، عضو هیات مدیره انجمن 
دارندگان نشان استاندارد، نایب رئیس اول هیات مدیره شورای همکاری 
مشاوره  ملی  موسسه  عالی  کانون  عضو  آفریقا،  و  ایران  اقتصادی  های 

کسب و کار و کار آفرینی مجمع تشخیص مصلحت نظام و ....  

نام:      علیرضا
نام خانوادگی:    اشرف     

1330 تاریخ تولد:   
نصیرالدین  خواجه  دانشگاه  از  مکانیک  مهندسی  کارشناسی  میزان تحصیالت:    

طوسی
سوابق کاری:   

تلفن:71- 051-35410170 اطالعات تماس:   
نمابر:  051-35413352     

انجمن صنایع قند و شکر ایران 

ashrafalireza@yahoo.com

بیستون،  چناران،  حیدریه،  تربت  آبکوه،  قند  شرکت های  مدیره  هیأت  عضو 
آموزش  مرکز  خراسان،  قند  چغندر  تحقیقات  مرکز  جام،  قند  خراسان،  شیرین 
ایران، منطقه ویژه سرخس، کنسرو و سردخانه  بررسی و تحقیقات صنایع قند 
رضوی، مدیرعامل شرکت قند چناران، آبکوه و ثابت فریمان، رئیس گروه صنعت 
سازمان  امناء  هیأت  عضو  رضوی،  قدس  آستان  اقتصادی  سازمان  معدن  و 
هیأت  عضو  دوره   6 خراسان،  آراشیر  شرکت  مدیرعامل  رضوی،  اقتصادی 

نمایندگان و هیآت رئیسه اتاق مشهد

ابوالفضل  نام:     
اقبالیون        نام خانوادگی:   

1340 تاریخ تولد:   
کارشناسی مدیریت بازرگانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-84066 اطالعات تماس:   
نمابر:  88469651     

انجمن صنایع و معادن گچ کشور

info@sepidgs.com

عضو هیات مدیره انجمن صنایع و معادن گچ کشور )پنج دوره 3 ساله(. 
عضویت در کلیه انجمن های صنفی صنایع اشاره شده. عضویت در هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران )چهار دوره(. 
عضویت در انجمن مدیران صنایع شهرستان ساوه. عضویت در انجمن 

های غیر انتفاعی و خیریه.
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احمد  نام:     
آتش هوش        نام خانوادگی:   

1335 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  66974425   -   66974491   -   66974511 اطالعات تماس:   
نمابر:  66974605     

اتحادیه واردکنندگان دارو

تاکنون،   1387 از  درمان  راسن  پخش  شرکت  عامل  مدیر  مقام  قائم 
تا  دارو(از1386  تولید  تولید)شرکت  بهستان  مدیره شرکت  هیئت  رئیس 
از سال  )تولیدی(  بازار راسن  1388، رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه 
از1390  دارو  واردکنندگان  اتحادیه   مدیره  هیئت  عضو  تاکنون،   1392
داروئي، عضو  و  واردکنندگان مکمل هاي غذائي  انجمن  تاکنون، عضو 
انجمن واردکنندگان فرآورده هاي بهداشتي و آرایشي و عطریات ایران، 

عضو اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکي ایران

office@siphi.org

رضا  نام:     
باکری        نام خانوادگی:   

1326 تاریخ تولد:   
مهندس مکانیک  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88245446 اطالعات تماس:   
نمابر:  88277414     

انجمن صنفی کارفرمایی صنایع فرآورده های لبنی ایران

info@ir-dis.org 

معاون فنی کارخانه قند ارومیه، معاون فنی کنسرو حوا، مدیر سردخانه 
بزرگ شاهرود، مدیر عامل شیر و لبنیات پاستوریزه فیروزکوه، دبیر انجمن 

صنایع لبنی ایران 

نام:      فرهاد
نام خانوادگی:    آگاهی      

1342 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    کارشناسی مدیریت صنعتی

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88508047 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-88508046     

انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی 

farhadagahi@me.com

رئیس هیأت مدیره شرکت تهران همبرگر )مام(، دو دوره عضو هیأت 
انجمن  مدیره  هیأت  رئیس  دامی،  خام  فراورده های  انجمن  مدیره 
صنعت  حوزه  در  فعالیت  سالها  دامی،  خام  فرآورده های  واردکنندگان 
عضو  و...،  غذایی  مواد  تکنولوژی  پروتئینی،  غذایی،  مواد  تجارت  غذا، 
استاندارد،  ملی  سازمان  فنی  کمیته  غذایی،  صنایع  متخصصین  انجمن 

شرکت های تعاونی صنفی
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محمدرضا  نام:     
بوترابی        نام خانوادگی:   

1331 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88312782 اطالعات تماس:   
نمابر:  88827581     

 انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی آرایشی و عطریات ایران

m-bootorabi@tehran-bouran.com

مدیر عامل شرکت تهران بوران واردکننده و توزیع کننده محصوالت 
بهداشتی بصورت پخش مویرگی به مدت بیش از 30 سال

نام:      عبدالرضا
نام خانوادگی:    بیگناه      

1338 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    کارشناسی بازرگانی

سوابق کاری:   

تلفن:  045-33742001 اطالعات تماس:   
نمابر:  045-33742002     

انجمن زنبورداران و تولیدکنندگان عسل ایران

Ardabil@iccima.ir

معادن  و  صنایع  اتاق  نمایندگان  هیأت  و  مؤسس  هیأت  سال   20
بازرگانی استان اردبیل، 30 سال مدیرعامل شرکت سبالن شهد اردبیل 
انجمن شهرک  رئیس  سال   30 عسل،  بسته بندی  و  )زنبورداری(  تولید 
صنعتی شماره یک اردبیل، 5 سال ضو تأسیس سپاه پاسداران و جهاد و 
بنیاد مستضعفان و کمیته انقالب اسالمی در اردبیل، 4 سال رئیس انجمن 

زنبورداران و تولیدکنندگان عسل ایران

سید احمد  نام:     
بحق        نام خانوادگی:   

1336 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  26412140 اطالعات تماس:   
نمابر:  26412173     

انجمن واردکنندگان برنج ایران

behagh@iria.org.ir

شورای  مدیره  هیأت  عضو  ایران-  برنج  واردکنندگان  انجمن  رئیس 
بازرگانی ایران و هند - مدیرعامل شرکت فراسو اقتصاد پایدار 
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نام:      محمد
جهانگیری       نام خانوادگی:   

1347 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    دکترای پزشکی و کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات پزشکی 

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88618058 اطالعات تماس:   
نمابر: 021-88828505     

انجمن خدمات بین المللی سالمت 

دبیر ستاد  ایران،  پزشکی  نظام  ریزی سازمان  برنامه  و  نظارت  معاون 
کشوری نظارت بر اجرای تعرفه ها، نماینده تام االختیار سازمان و عضو 
شورای راهبری گردشگری سالمت، خزانه دار هیأت مدیره انجمن علمی 
المللی سالمت  بین  خدمات  انجمن  رئیس  نایب  ایران،  اقتصاد سالمت 

ایران

info@iiha.ir

نام:      شهرام
نام خانوادگی:    حاج قربانی دوالبی      

1351 تاریخ تولد:   
کارشناسی مهندسی مکانیک  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88929211 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-88929919     

انجمن ناشران دیجیتال 

shahramhajghorbani@yahoo.com

مدیر فروش شرکت نرم افزاری نوین رایانه از 1375 تا 1378.مدیرعامل 
شرکت نرم افزاری فراپردازش  از 1378 تا 1386 مدیر عامل شرکت و 
موسسه فرهنگی داده های طالیی خلیج فارس ایرانیان از سال 1386 تا 
کنون. خزانه دار انجمن ناشران دیجیتال از سال 1391 تا سال 1393. 

عضو هیات مدیره انجمن ناشران دیجیتال از سال 1391 تا کنون.

هاله  نام:     
حامدی فر        نام خانوادگی:   

1351 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    دکترای داروسازی    

سوابق کاری:   

تلفن:  021-42915000 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-88561575     

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی ایران

hamedifadh@cinnagen.com

تضمین  بخش  مدیر  اکسیر،  داروسازی  خوراکی  مایعات  بخش  مدیر 
و  تحقیقاتی  مدیرعامل شرکت  مقام  قائم  ایران،  پاستور  انستیتو  کیفیت 
تولیدی سیناژن، مدیرعامل شرکت تحقیقاتی و تولیدی سیناژن، مدرس 
دوره های تضمین کیفیت و مجری سیستم های مربوطه در دانشگاه ها و 
مراکز تحقیقاتی، آموزشی و صنعتی کشور وزارت بهداشت، شرکت های 

داروسازی و بیوتکنولوژی، انستیتو پاستور ایران
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بهزاد   نام:     

محقق حضرتی         نام خانوادگی:   
1335 تاریخ تولد:   

کارشناسی ارشد - مهندسی راه و ساختمان  میزان تحصیالت:   
سوابق کاری:   

تلفن:   021-88717220                      اطالعات تماس:   
نمابر:    88721847 -021                     

)APEC( انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی

Hazrati@arsa.ir

رییس هیأت مدیره ومدیر عامل شرکت بین المللی ارسا ساختمان - از 
تاسال  1390، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور مهاب  سال 1376 
قدس -  از سال 1374 تا 1376، رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت 
سابیر - از سال 1368 تا 1374، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت 

جهاد توسعه خدمات زیربنایی - از سال 1359 تا 1368
سرپرست کارگاه جمعیت تعاون -  از سال 1358 تا 1359

سیدمهدی  نام:     
حسینی یزدی        نام خانوادگی:   

1333 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:    88502020                       اطالعات تماس:   
نمابر:     88742565                    

انجمن واردکنندگان سم و کود ایران

hamid.dcfc@yahoo.com

آلمان  بایر  شرکت  نماینده  کشاورزی،  ادوات  و  کود  و  سم  واردکننده 
انجمن  رئیس  آلمان،  اگریمن  شرکت  و  انگلیس   OMS شرکت   -

واردکنندگان سم و کود ایران

علی محمد  نام:     
عرب        نام خانوادگی:   

1327 تاریخ تولد:   
مهندسی مکانیک  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:   44975541 اطالعات تماس:   
نمابر:   44975541     

انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم ایران

info@leatherunion.com

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سینتیک چرم ایران
چرم  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  اتحادیه  مدیره  هیأت  رئیس 

مصنوعی ایران
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جالل  نام:     
درویش        نام خانوادگی:   

1325 تاریخ تولد:   
کارشناسی مهندسی و کشاورزی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  66941908 اطالعات تماس:   
نمابر:  66426240     

 انجمن واردکنندگان بذر اصالح شده ایران

حدود 26 سال رئیس اتحادیه صنف فروشندگان مواد اولیه کشاورزی 
حدود 30 سال نماینده اتحادیه در مجمع امور صنفی و رئیس کمیسیون 

بودجه مجمع 

j.darvish@paliz.ir

سعید  نام:     
رسول اف        نام خانوادگی:   

1359 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع     میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-44255631-32 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-44255633     

انجمن تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه ایران

S.rasoulof@gmail.com

انجمن  مدیره  هیأت  رئیس  ژوبین،  ایده پرداز  شرکت  مدیرعامل 
مجمع  مدیره  هیات  عضو  ایران،  همره  تلفن  افزار  نرم  تولیدکنندگان 
تاکنون،   1391 سال   - ایران  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  تشکل های 
- سال 1393  ایران  بنیان  دانش  تشکل های  مدیره مجمع  هیات  عضو 
تاکنون، بازرس اصلی انجمن ناشران دیجیتال ایران - سال 1393 تاکنون، 

مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب - سال 1389 تا 1392

دکتر محمدباقر  نام:     
رجال        نام خانوادگی:   

1319 تاریخ تولد:   
دکترای طراحی مهندسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88934212-18   52 - 88909149 اطالعات تماس:   
نمابر:  88934219     

 انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو

Info@iapma.ir

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی اصفهان 
بمدت 17 سال، بنیان گذار  انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های 

خودرو و مدیرعامل چند واحد تولیدی جمعًا بمدت 30 سال
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حسین   نام:     
ساروخاني         نام خانوادگی:   

1346 تاریخ تولد:   
کارشناس مهندسی مکانیک  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  2235341-0281 و021-88810638                         اطالعات تماس:   
نمابر:  2238802-0281 و 021-88801638                       

انجمن دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی ایران

nasa_ir2000@yahoo.com

کار،  وزارت  به  وابسته  کار  حفاظت  و  تحقیقات  مرکز  مشاور  و  کارشناس 
فنی  مدیر  پویا،  صنعت  سازی  ماشین  شرکت  مدیره  هیات  عضو  و  مدیرعامل 
بیمارستان 256 تختخوابی قزوین، مشاور تایید صالحیت شده و امین سیستم 
بانکی، بانک صنعت و معدن، بانک صادرات و بانک کشاورزی در سطح کشور 
و  ساختمان  و  مسکن  پتروشیمی،  گاز،  و  نفت  معدن،  و  صنعت  حوزه های  در 
بزرگ  و  پروژه کوچک  از 50  بیش  پروژه  تبدیل و کشاورزی، مدیریت  صنایع 
اراک،  و  کرمانشاه  تهران،  قم،  گیالن،  قزوین،  استان  صنعتی  شهرک های  در 

مدیرعامل شرکت بازرگانی البرز رایش

سید مجید  نام:     
سجادی        نام خانوادگی:   

1345 تاریخ تولد:   
مهندسی کشاورزی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-66901106 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-66933035     

انجمن تولیدکنندگان بذر ایران 

iranpotato@gmail.com 

دوره   4  - ایران  بذری  زمینی  سیب  تولیدکنندگان  کانون  مدیرعامل 
ریاست  از  تقدیر  لوح  اخذ  و  ایران  سیب زمینی  بذر  نمونه  تولیدکننده 
جهاد  وزارت  بذری  زمینی  سیب  فنی  کمیته  عضو   - ایران  جمهوری 
ایران  بذر  تولیدکنندگان  ملی  انجمن  مدیره  هیات  عضو   - کشاورزی 
بذر  تولید  ملی سیب زمینی - 25 سال سابقه  انجمن  و مشاور  - عضو 

سیب زمینی

نصراله   نام:     
رهنما       نام خانوادگی:   

1340 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88517193                              اطالعات تماس:   
نمابر: 021-88517192                                   

انجمن صنایع گالوانیزه ایران

Na_rahnama@yahoo.com                                      

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت صنعتی گام اراک، رئیس هیأت 
مدیره انجمن صنایع گالوانیزه ایران، عضو هیأت مدیره سندیکای صنعت 

برق ایران
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مرتضی  نام:     
سلطانی        نام خانوادگی:   

1337 تاریخ تولد:   
کارشناسی مدیریت صنعتی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88618460 اطالعات تماس:   
نمابر:  88049907     

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران

m.sohani@zarmacaron.ir

موسس مرکز آموزش علمی و کاربردی زر، رئیس هیات مدیره حمل 
مدیریت  مدیره  هیات  رئیس  ایرانیان،  ترابر  زر  توانمند  سراسری  نقل  و 
صادرات فنی و  مهندسی و سرمایه گذاری خارجی پویا، مدیرعامل زرند 
ماشین، موسس و مدیرعامل چدن پارس، مدیرعامل لوله های دقیق کاوه

ویدا  نام:     
سینا        نام خانوادگی:   

1338 تاریخ تولد:   
کارشناسی برق و الکترونیک      میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88925950 اطالعات تماس:   
نمابر:  88937658     

 انجمن آزمایشگاه های هکار آزمون و کالیبراسیون

Anjoman.hamkar@yahoo.com

مدیر عامل مرکز تحقیقات صنیع انفورماتیک، مدیرکارخانه سیستم های 
الکترونیک، مدیر  تابا  پرتو، مدیر طرح و توسعه شرکت  جانبی کامپیوتر 
واحد  سرپرست  تهران،  شهرداری  کامپیوتری  خدمات  مشتریان  امور 

دیجیتال بخش تحقیق و توسعه شرکت پارس الکتریک

جواد   نام:     
سمساریلر         نام خانوادگی:   

1323 تاریخ تولد:   
کارشناس حمل و نقل بین المللی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88833726                                        اطالعات تماس:   
نمابر:  88829441                              

انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران 

j.semsarilar@teentransport.com 

24 سال دبیر انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی
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عبدالرضا  نام:     
شیخان        نام خانوادگی:   

1332 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88102760 اطالعات تماس:   
نمابر:  88718480     

 اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

info@cementassociation.ir

عضو  و  عامل  مدیر  سیمان،  صنعت  کارفرمایان  صنفی  انجمن  دبیر 
مدیره  هئیت  عضو  و  مدیرعامل  ساوه،  سیمان  شرکت  مدیره  هیأت 
شرکت سیمان ارومیه، مدیر عامل و عضو هئیت مدیره شرکت دارویی 

و تجهیزات پزشکی اوزان، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره سیمان قاین

محمد  نام:     
شیرزادگان        نام خانوادگی:   

1332 تاریخ تولد:   
کارشناسی مدیریت بازرگانی   میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  0615-3583350 اطالعات تماس:   
نمابر:  0615-3583354      

انجمن تولیدکنندگان اتانول 

مدیرعامل شرکت تعاونی شماره 1 الکل خرمشهر - عضو هیات مدیره 
امناء شهرک صنعتی  هیات  - عضو  ایران  اتانول  تولیدکنندگان  انجمن 
خرمشهر از سال 87 تاکنون- مدیرعامل شرکت حمل و نقل شیرزاد ترابر 

به مدت 25 سال 

علیمردان   نام:     
شیبانی        نام خانوادگی:   

1323 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    دکترای علوم مدیریت از دانشگاه بوردوی فرانسه، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

سوابق کاری:   

تلفن:  88773116-19                                      اطالعات تماس:   
نمابر:  88773118                                           

 انجمن صنایع نساجی ایران 

hamedanco@yahoo.com

مدیرعامل شرکت صنایع موکت همدان، عضو هیأت مدیره شرکت های 
بوریا، موکت همدان، باند وگاز و پنبه کاوه، شرکت همارشتن، عضو هیأت 
اتاق  های  تشکل  و  کمیسیون های صنعت  ایران، عضو  اتاق  نمایندگان 
مدیریت  علوم  انجمن  عضو  ایران،  صنایع  مدیران  انجمن  عضو  ایران، 
محک،  مؤسسه  دائمی  عضو  ایران،  مدیران  خانه  پیوسته  عضو  ایران، 
مشاور امور صنعتی ذوب آهن اصفهان، مدیر داخلی شرکت صنایع اراک
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عبدالرضا  نام:     
صالحی        نام خانوادگی:   

1350 تاریخ تولد:   
مهندسی مکانیک  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88983536 اطالعات تماس:   
تلفکس:  88955563     

انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آالت سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی

rsalehi224@gmail.com

عضو هیات مدیره شرکت مهندسی مدیریت و ممیزی انرژی مبسان، 
عضو هیات مدیره شرکت آرتین، دبیر کمیته ارزیابی و تشخیص صالحیت 
سندیکای صنعت برق ایران از ابتدای سال 1391 تا دی ماه 1391، مدیر 
عامل شرکت تحقیقاتی صنایع برق صباکار ایرانیان از آذر 1388 تا پایان 
سال 1390، شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران ، عضو هیأت مدیره 

شرکت الیت

سیدمحسن   نام:     
صفایی       نام خانوادگی:   

1335 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    کاردانی معماری کارشناسی معماری داخلی

سوابق کاری:   

تلفن:  88729449 -88211752                         اطالعات تماس:   
نمابر:  88211748                              

انجمن ملی صنایع پالستیک و پلیمر ایران     

safaei_mohsen@yahoo.com

عضو هیأت مدیره و مدیرعامل همارشتن

رضا   نام:     
صحرائی        نام خانوادگی:   

1332 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    کارشناسی ارشد

سوابق کاری:   

تلفن:  26413498 - 26412643                         اطالعات تماس:   
نمابر:  22253404                       

 انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران

r.sahraei@gmail.com

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره در شرکت های پارس مینو، پاکسان، 
بهپخش و پاکشو
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محمد حسین  نام:     
عقدائی        نام خانوادگی:   

1329 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  44443011 اطالعات تماس:   
نمابر:  44443009     

انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی برق

MHA312@yahoo.com

مدیر  توزیع  فوق  و پست های  مدیر طراحی  تا 1374  از سال 1368 
از  نیرومان در برق منطقه ای کرمان  بهره برداری، مدیر عامل شرکت 
سال 1374 تا 1381 مدیر عامل توزیع نیروی برق استان کرمان- از سال 
1380 تا 1385 مدیر عامل برق منطقه ای هرمزگان - از سال 1386 تا 

کنون دبیر انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع برق

حمیدرضا  نام:     
طاهری زاده مروست        نام خانوادگی:   

1340 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد مدیریت  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  84206 )داخلی 555( اطالعات تماس:   
نمابر:   88649873 -021     

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 

hamidtaherizadeh@elsacomplex.com 

مدیر و سرمایه گذار صنعتی در کشور فرانسه به مدت 15 سال - مدیر 
خصوصی در زمینه توزیع و پخش انواع آهن آالت با محوریت تامین مواد 
رئیس هیات مدیره شرکت صبا فوالد  نورد فوالدی-  اولیه کارخانجات 
زاگرس - نایب رئیس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان فوالد ایران - 

رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی حمایت فوالدسازان معین

حمید  نام:     
صمدی       نام خانوادگی:   

1342 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:       

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88997010 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-88997013     

انجمن تولید کنندگان ظروف یکبار مصرف 

30 سال سابقه مدیریت در صنعت پالستیک - مدیرعامل کنونی شرکت 
تولیدکنندگان  انجمن  مدیره  هیات  رئیس   - کردستان  پالستیک  رویا 
ظروف یکبار مصرف - عضو انجمن همگن پالستیک ایران - عضو اتاق 

بازرگانی ایران و چین و ایران و لیتوانی

info@anjomanzoroof.ir
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ترکمان  نام:     
غالمی        نام خانوادگی:   

1347 تاریخ تولد:   
کاردانی اقتصاد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  04445359400 اطالعات تماس:   
نمابر:  04445359400     

 انجمن نمایشگاه های بین المللی ایران

jmj_765@yahoo.com

ایران 4 سال و عضو کمیسیون  ارومیه و  اتاق  عضو هیات نمایندگان 
کار  اختالف سازمان  در هیات حل  فعال 10 سال  اقتصاد کالن حضور 
مجتمع  مدیرعامل  کاربردی،  علمی  دانشگاه  موسس  اجتماعی،  رفاه  و 
نمایشگاه دائمی و بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی، عضو هیات 

رئیسه و دبیر اجرایی انجمن نمایشگاه های ایران

پیمان  نام:     
فروهر        نام خانوادگی:   

1349 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  22650445-7 اطالعات تماس:   
نمابر:  22650443     

انجمن آبهای معدنی و آشامیدنی ایران

pforoohar@yahoo.com

هزار  معدنی  آب  شرکت  عامل  مدیر  پلور-  معدنی  آب  کارخانه  مدیر 
فاضالب  و  آب  های  خانه  تصفیه  طراحی   - کریستال(   ( آبشار  چشمه 
- مهندس مشاور در نصب و راه اندازی بیش از 20  کارخانه آب بسته 
بندی در ایران و خارج از کشور - عضو هیأت مدیره کانون صنایع غذایی 

ایران - دبیر انجمن آبهای معدنی و آشامیدنی ایران و ... 

غالمعلی   نام:     
فارغی         نام خانوادگی:   

1337 تاریخ تولد:   
کارشناسی مهندسی کشاورزی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  20- 66914212                                          اطالعات تماس:   
نمابر:  66914209                               

انجمن صنایع طیور ایران 

G.fareghi@gmail.com

مدیرعامل کشت و صنعت مهاباد، عضو شورای سیاستگذاری دانشگاه 
ارومیه، عضو رئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه 8 سال، رئیس 

فعلی هیأت مدیره انجمن صنایع طیور ایران
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عباسعلی   نام:     
قصاعی        نام خانوادگی:   

1326 تاریخ تولد:   
مهندسي سرامیک از دانشگاه دولتي نورنبرگ آلمان     میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88664060 اطالعات تماس:   
نمابر: 88663099     

 انجمن صنایع چینی ایران

رئیس هیأت مدیره صنایع سنگ آروین نطنز
رئیس هیأت مدیره صنایع سنگ معدن الیار

ریاست انجمن صنایع چیني ایران
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگاني و صنایع و معادن تهران

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگاني و صنایع و معادن تهران و ایران
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

info@zarin iran.com

نصراله  نام:     
محمد حسین فالح        نام خانوادگی:   

1331 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    کارشناسی ارشد مهندسی متالوژی 

سوابق کاری:   

تلفن:  4- 44158560 اطالعات تماس:   
نمابر:  44158556       

 انجمن صنفی کارخانجات صنعت ریخته گری ایران

fallahnmh@gmail.com

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت ماشین های راهسازی هپکو، 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت موتوژن، مدیرعامل و رئیس هیات 
مدیره مجتمع فوالد اسفراین، مدیرعامل شرکت گروه صنعتی سپاهان، 
مدیرعامل  صنعتی،  مدیریت  سازمان  مدیره  هیات  عضو  و  مدیرعامل 

شرکت توسعه صنعتی مشفق 

حسین  نام:     
فرهادي        نام خانوادگی:   

1349 تاریخ تولد:   
کارشناسي ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  66043700 اطالعات تماس:   
نمابر:  66557618     

انجمن صنفي شرکتهاي اتوماسیون صنعتي

farhadi@faramowj.com

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت فراموج پویا، عضو هیات 
مدیره انجمن صنفي شرکتهاي اتوماسیون صنعتي، مدیر مسئول نشریه 

صنعت هوشمند 
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محمدرضا  نام:     
قائم مقامی        نام خانوادگی:   

1329 تاریخ تولد:   
کارشناس مدیریت عالی گمرک     میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88863826 اطالعات تماس:   
نمابر: 88863827     

 انجمن پایانه داران بنادر ایران

بین  کشتیرانی  شرکتهای  به  تجاری  بندر  بعنوان  کیش  بندر  معرفی 
نهایی کیش  مقصد  به  بارنامه حمل  در سنگاپور 1366،  صدور  المللی 
توسط شرکت کشتیرانی بین المللی 1367،  ارائه مشاوره به مدیر عامل 
وقت پتروشیمی ایران برای حمل قطعات فوق سنگین پتروشیمی بجنورد 

1367، مؤسس انجمن های کشتیرانی و انجمن پایانه داران بنادر ایران

secretary@aiph.ir

حسن   نام:     
کلهر        نام خانوادگی:   

1332 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد مدیریت مالی-دکترای مدیریت بازرگانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفکس:  88763360-70 اطالعات تماس:   

انجمن شرکتهای لیزینگ ایران 

h.kalhor@iccim.ir

25 سال سابقه در مشاغل مدیریتی و کارشناس بانک تجارت
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت صنعتی الله نقش

عضو هیات مدیره شرکت توسعه صنایع ساختمانی بهار
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت لیزینگ شید

موسس و عضو هیات مدیره صرافی گردشگری

قدیر  نام:     
قیافه        نام خانوادگی:   

1342 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد    میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88652798 اطالعات تماس:   
نمابر: 88653042     

 انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران

تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت  اتحادیه  عضو هیات مدیره 
معدنی ایران، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، ریاست 
آسیا،  معادن  اقتصادی  توسعه  و  گذاری  سرمایه  شرکت  مدیره  هیات 

ریاست هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه معادن شرق

info@ iropex.ir 
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سید علي  نام:     

کهفي قانع        نام خانوادگی:   
1333 تاریخ تولد:   

کارشناسي مهندسي برق  میزان تحصیالت:   
سوابق کاری:   

تلفن:  88701051    -   8- 88736556 اطالعات تماس:   
نمابر:  88701052     

انجمن صنفي تولیدکنندگان تابلوهاي برق ایران

Aliganeh@yahoo.com

رئیس اولین و دومین درکمیته سازندگان تابلوهاي برق در سندیکاي 
تولیدکنندگان  انجمن  مدیره  هیأت  فعلي  رئیس  ایران،  برق  صنعت 
تابلوهاي برق ایران، رئیس هیأت مدیره شرکت سهند انرژي توان، فعال 

در زمینه بازرگاني، انرژي و ...  

امید  نام:     
کوشکی        نام خانوادگی:   

1352 تاریخ تولد:   
    )MBA( کارشناس ارشد مهندسی پلیمر و مدیریت اجرایی میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88925538-9 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-88921185     

انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران

o.koushki@nabco.ir

شرکت  موسس  مستربچ،  تولیدکننده  بسپار-  نوآوران  شرکت  موسس 
بسپار  موسس شرکت سنجش  کامپوند،  تولیدکننده  رازی-  آمیزه  سپهر 
دانا  آزمون  شرکت  موسس  آزمایشگاهی،  تجهیزات  سازنده  نوین، 

پالستیک- مرکز آزمون مورد تائید استاندارد

سید حمیدرضا  نام:     
کمال علوی        نام خانوادگی:   

1359 تاریخ تولد:   
کارشناسی تکنولوژی صنایع  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-44504775 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-44504776     

 انجمن صنفی تولیدکنندگان ماءالشعیر و مالت ایران

   h. alavi59@yahoo.com

و  اداری  امور  بازاریابی،  و  فروش  دانشگاه،  در  تدریس  انجمن،  دبیر 
دفتری، مناقصه و مزایده
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فرزان نام:     
گلچین     نام خانوادگی:   

1344 تاریخ تولد:   
دکترا  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88787719 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-88798525     

انجمن صنایع بازیافت فرآورده های نفت گاز و پتروشیمی ایران

info@reopec.com  

مدیره  هیات  عضو   - نفتی  های  فرآورده  صادرکننده  و  کننده  تولید 
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران - عضو 
نایب   - پتروپردیس  شرکت  مدیرعامل  راد-  شیمی  پیام  مدیره  هیات 
و  گاز  نفت  فرآورده های  بازیافت  صنایع  انجمن  مدیره  هیات  رئیس 
پتروشیمی ایران، رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 

نفت گاز پتروشیمی ایران

عباسعلی  نام:     
متوسلیان        نام خانوادگی:   

1336 تاریخ تولد:   
کارشناسی مهندسی تاسیسات     میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88786609 اطالعات تماس:   
نمابر: 88881159      

PVC انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت

abbasalimotevasselian@gmail.com

33 سال سابقه در زمینه تولید

اکبر  نام:     
لر پری زنگنه      نام خانوادگی:   

1334 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد مدیریت   میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  56233605-33765968-33741471              اطالعات تماس:   
نمابر:  56233607-33741472             

انجمن سنگ ایران 

info@marmaran.com       

مدیریت مجموعه تولیدی و صنعتی ایران مرمر
معادن مختلف سنگ، دو واحد فرآوری و دو شرکت بازرگانی خارجی

استخراج معادن سنگ های تزیینی، فرآوری، فروش داخلی و صادرات 
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سید محمد رضا   نام:     
مرتضوی         نام خانوادگی:   

1340 تاریخ تولد:   
کارشناسی صنایع غذایی از آمریکا   میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88888361-1                         اطالعات تماس:   
نمابر:  88875558                      

انجمن آرد سازان ایران                                                 

ardsazan.iran@yahoo.com

کانون صنایع  مدیره  هیأت  رییس  ایران،  آردسازان  دبیرانجمن صنفی 
غذایی ایران و خانه صنعت و معدن استان تهران

سید مرتضی   نام:     
معصومی         نام خانوادگی:   

1336 تاریخ تولد:   
کارشناسی  مدیریت بازرگانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:   80 الی 2965 و 26406971  اطالعات تماس:   
نمابر:   2965 داخلی 6 و 22911071      

 انجمن صنایع پروفیل upvc درب و پنجره ایران 

info@idealco.ir

مدیرعامل گروه صنعتی اکسیر آسا آرا ) پروفیل ایده آل ( ، عضو هیأت 
مدیره و دبیر انجمن صنایع پروفیل upvc ایران 

یوسف  نام:     
مرادلو        نام خانوادگی:   

1336 تاریخ تولد:   
  DBA دانشجوی دکترا میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88415570 اطالعات تماس:   
نمابر:  88437195     

 انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران

info@ilzima.org

32 سال سابقه مدیریت در کارخانجات تولیدی
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جمشید  نام:     
مغازه ای        نام خانوادگی:   

1328 تاریخ تولد:   
کارشناسی مدیریت بازرگانی میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88753436 اطالعات تماس:   
نمابر:   021-88753436     

انجمن صنایع بسکوییت شیرینی و شکالت ایران 

maghazeh.jamshid@gmail.com

قائم مقام دبیر انجمن شیرینی و شکالت ایران ازسال 1383 الی 1386- 
دبیر انجمن شیرینی و شکالت ایران از سال 1386- مدیرعامل شرکت 
از  ایران  و شکالت  شیرینی  و  بیسکوییت  تولیدکنندگان صنعت  تعاونی 
سال 1388- رئیس هیات مدیره شرکت ماندگار تجارت - عضو هیات 
کارشناس  آخرین مدرک تحصیلی  ایران -  کانون صنایع غذایی  مدیره 

مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران

منوچهر  نام:     
ملکیانی فرد       نام خانوادگی:   

1327 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد راه وساختمان   میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  66469105-66460195-66464261 اطالعات تماس:   
نمابر:  66464084     

انجمن شرکتهای ساختمانی

INFO@ACCO.IR   

ریاست هیت مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران-عضوشورایعالی 
گذاران  نفت-ازبنیان  کار-عضوشورایعالی  اجتماعی-عضوشورایعالی  تامین 
کشور-ازبنیان  ای  وحرفه  مهندسی  های  تشکل  وتوسعه  تحقیق  موسسه 

گذاران شورای هماهنگی تشکل های مهندسی وصنفی وحرفه ای کشور

نام:      امید
ملک        نام خانوادگی:   

1343 تاریخ تولد:   
کارشناس علوم دریایی   میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88643310-25 -021 اطالعات تماس:   
نمابر:  88643330 -021     

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته 

مدیرعامل شرکت بر و بحر ایران - رئیس هیات مدیره شرکت سندباد 
فراساحلی  صنایع  و  کشتی سازی  شرکت  مدیره  هیات  رئیس  بحری- 
انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در دوره  دلفین- عضو هیات مدیره 
پنجم و ششم از سال 84 الی 91-  نماینده هیات مدیره انجمن کشتیرانی 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  نمایندگان  هیات  در  وابسته  خدمات  و 

کشاورزی ایران دوره هفتم

malek@iranlandsea.com 
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مجید  نام:     
موافق قدیرلی        نام خانوادگی:   

1359 تاریخ تولد:   
مهندسی کشاورزی - علوم دامی تغذیه دام - دکترای حرفه ای  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  66949103 اطالعات تماس:   
نمابر:  66900230     

انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران

Mjd.ghadiri@gmail.com

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت هماهنگی کارخانجات خوراک، 
دارو و مکمل دام و طیور و آبزیان ایران - 1388  تاکنون، عضو هیأت 
مدیره انجمن کارآفرینی و توسعه ملی ایران، رئیس هییت مدیره کشت و 

صنعت فدک، رئیس هییت مدیره کارخانه زرین دانه

سید حسن  نام:     
موسوی نژاد       نام خانوادگی:   

1338 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    مهندسی صنایع

سوابق کاری:   

تلفن:  021-66912652 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-66594747     

انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته 

info@rteguild.com 

معاون سازمان سنجش - معاون برنامه ریزی راه آهن-  معاون اداری 
و مالی راه آهن - مشاور وزیر راه و ترابری - مدیرعامل شرکت مهتاب 
سیر جم- مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا - رئیس هیات مدیره 

انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

نام:      کورش
نام خانوادگی:    منتصر      

تاریخ تولد:    1352
میزان تحصیالت:     کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - کارشناسی ارشد مدیریت انرژی  

سوابق کاری:   

تلفن:  83893400 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-88970113     

انجمن صنایع روغن نبانی ایران 

از سال 76 الی 78 کارشناس گروه صنعت دفتر بهینه سازی مصرف انرژی 
بخش  در  انرژی  مصرف  بهینه سازی  گروه  مدیر   80 الی   78 سال  از 
عرضه - از سال 93 عضو هیات مدیره انجمن صنایع روغن نباتی ایران - 
عضو هیات مدیره شرکت های : پدیده شیمی غرب - پایدار- مایازیست 

فرآیند - هستی آرین تامین - گلبرگ ترابر 
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محمود  نام:     
شریفیان        نام خانوادگی:   

1330 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    کارشناسی ارشد مکانیک از کانادا

سوابق کاری:   

تلفن:   021-88330952-3 اطالعات تماس:   
نمابر:   021-88330950     

انجمن شرکت های حفاری نفت و گاز ایران

info@ket_co.com

مدیرعامل شیالت ایران
مدیرعامل ملی حفاری ایران

معاونت مدیریت اکتشاف و استخراج نفت
استاندار زنجان

آرش   نام:     
نجفی         نام خانوادگی:   

1345 تاریخ تولد:   
کارشناسی مهندسی عمران   میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88437529 اطالعات تماس:   
نمابر:  88439192     

انجمن بهینه سازی مصرف انرژی 

Najafi@bazarmaharem.com

گروه  مدیره  هیأت  رئیس  شهرسازی،  و  مسکن  وزارت  سابق  کارمند 
محارم، مدیر عامل شرکت بهینه سازی مصرف انرژی ایران، رئیس هیأت 

مدیره انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران 

سعید  نام:     
مهتدی        نام خانوادگی:   

1338 تاریخ تولد:   
کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88620583-4 اطالعات تماس:   
نمابر:  88620599     

 انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران )ستصا(

mohtadi@otc-ir.com

آسیا  توربوکمپرسور  نصب  و  ساختمان  شرکت  مدیره  هیأت  رئیس 
رئیس هیأت مدیره شرکت طراحی  آبان 89(،  )آبان 1384تا   OTCC
و مهندسی توربوکمپرسور نفت آسیا OTEC )آبان86 تاکنون(، رئیس 

هیأت مدیره شرکت کاالی گاز پارس KGC ) اسفند 86 تاکنون( 
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صدرالدین  نام:     
نیاورانی        نام خانوادگی:   

1344 تاریخ تولد:   
کارشناسی کشاورزی     میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88810521      021-22283037 اطالعات تماس:   
نمابر: 88825116       021-22296868     

انجمن ارگانیک ایران 

اروپایی و آسیایی،  به کشورهای  دارای 28 سال سابقه صادرات میوه 
کمیسیون  رئیس   - کشاورزی  محصوالت  ملی  اتحادیه  رئیس  نایب 
بازرگانی انجمن ارگانیک ایران - 4 دوره عضوی هیات نمایندگان اتاق 

ایران

فارس  نام:     
هاشم زاده        نام خانوادگی:   

1347 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88838931 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-88838608     

انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران )استصنا( 

sipiem79@yahoo.com

ایران - انجمن سازندگان تجهیزات صنعت  ارتعاشات صنعتی  شرکت 
نفت ایران )عضو هیات مدیره، خزانه دار و رئیس کمیسیون تدوین روشها 

و آموزش 

محمد رحیم  نام:     
نیازی        نام خانوادگی:   

1336 تاریخ تولد:   
کارشناسی کشاورزی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  087-33291489 اطالعات تماس:   
نمابر:  087-33291490     

انجمن ملی سیب زمینی ایران

m.rahimnyazi@gmail.com

مدیر  عامل شرکت کشت و صنعت کردستان سبز، مدیرعامل شرکت 
تیکوشین، رئیس هیأت مدیره شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
سنندج  کشاورزی  و  معادن  و  صنایع  بازرگانی  اتاق  عضو  کردستان، 
)دوره های ششم،هفتم و هشتم(، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق سنندج، 
ایران، عضو هیأت مدیره  زمینی  انجمن ملی سیب  رئیس هیأت مدیره 

انجمن صنفی بذر اصالح شده غالت کشور
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سعید  نام:     
جارودی        نام خانوادگی:   

1334 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد مدیریت  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفکس:  88504532-4 اطالعات تماس:   

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

almosaeid@gmail.com

رئیس هیأت مدیره گروه تولیدی مهرام، مدیرعامل مهرام، عضو هیأت 
مدیره  هیأت  پرنیان، عضو  مدیرعامل پخش  شیراز،  نباتی  روغن  مدیره 

تعدادی از سایر شرکت ها

عبداله  نام:     
مقدم        نام خانوادگی:   

1323 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت

سوابق کاری:   

تلفن:  22226410 اطالعات تماس:   
نمابر:  222274236     

انجمن سرمایه گذاریهای مشترک ایران و خارجی 

zarbafamin1996@gmail.com

پروژه  مدیر  سال   5 تراکتور،  ساخت  پروژه ای  مدیر  سابقه  سال   10
ساخت سیلندر شرکت بوتان، 20 سال صاحب نساجی زرباف امین و مدیر 

پروژه ساخت شیرآالت گاز در شرکت ایران شیر

علی محمد  نام:     
صمیمی        نام خانوادگی:   

1334 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های کنترل از دانشگاه امپریال کالج انگلستان  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  071-36332857 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-89784649     

 
shahdinehdate@yahoo.com

مدیرعامل شرکت شهدینه خدمای دشتستان
عضو انمحن ملی خرمای ایران

عضو هیأت نمایندگان اتاق بوشهر
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بوشهر

عضو هیأت علمی بخش مدیریت حسابداری دانشگاه شیراز
کارشناس صنایع شرکت صنایع بهداشتی گلسار فارس

انجمن ملی خرمای ایران
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فرشید نام:     
شکرخدایی        نام خانوادگی:   

1350 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی - کارشناسی مهندسی صنایع میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88101192 اطالعات تماس:   
نمابر:  88725944     

انجمن مدیریت کیفیت ایران

کیفیت  ارتقای  پروژه  مدیر  ایران،  کیفیت  ملی  جایزه  ارزیابی  کمیته  مسئول 
سرآمدی  جایزه  پایه گذار  و  طراح  بهره وری،  ملی  جشنواره  دبیر  بهره وری،  و 
شرکت های مسلمان، مدیر پروژه راه اندازی نظام رتبه بندی شرکت ها در اتاق 
پارسیان  گروه  مدیرعامل  ایران،  رتبه بندی  ملی  مرکز  پایه گذار  و  طراح  اکو، 
مدیره  هیأت  رئیس  کار،  و  کسب  رقابت پذیری  توسعه  مرکز  مدیر  هوشمند، 
شرکت بهینه کاری ایران، رئیس هیأت مدیره مؤسسه مدیریت بهره وری ایران، 

نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران

fsh@ipcgroup.ir

محمدرضا   نام:     
جابر انصاری        نام خانوادگی:   

1328 تاریخ تولد:   
کارشناسی اقتصاد میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:   88738683 اطالعات تماس:   
نمابر:   88736404     

انجمن مدیران صنایع

mrj@sepahan.com

گروه  سبک،  فلزی  صنایع  دژپاد،  های  شرکت  تأسیس  در  مشارکت 
اصفهان،  فلزی  ساخته های  اصفهان،  فوالد  و  آهن  سپاهان،  صنعتی 
کمیته  مؤسس  عضو  ایران،  فروسیلیس  ایران،  صنایع  سرمایه گذاری 
ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، عضو مؤسس اتاق مشترک ایران و کانادا 

و ایتالیا و افغانستان

حسین  نام:     
توفیق        نام خانوادگی:   

1325 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88923960-61 اطالعات تماس:   
نمابر:  88923962     

انجمن دارندگان نشان استاندارد

hosein.tofigh@yahoo.com

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره کارخانجات الستیک دنا، موتوژن، ایران 
تایر و رئیس هیأت موظف مدیره تاید واتر )هر یک به مدت سه سال(، 
مدیرعامل و نایب رئیس شرکت سرمایه گذاری پتروشیمیایی و شیمیایی 
و سلولزی )شستا( سه سال، معاون وزیر صنایع و نماینده تام االختیار وزیر 
نوسازی  و  بازسازی  امر  در  صنایع  وزیر  مقام  قائم  بزرگ،  مناقصات  در 

صنایع
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صادق  نام:     
رحمت سمیعی        نام خانوادگی:   

1323 تاریخ تولد:   
کارشناسی ریاضی آمار و کامپیوتر  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  2 - 88711321 اطالعات تماس:   
نمابر:  88717819     

جامعه ممیزی و بازرسی ایران

sa.samiei@iccim.ir

رئیس هیأت مدیره انتشارات کتابسرا، مدیرعامل بازرسی بولیوان

علی  نام:     
لشکری       نام خانوادگی:   

1333 تاریخ تولد:   
کارشناسی مدیریت اقتصاد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88891197 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-88902359     

جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران 

info@assomes.ir

رئیس هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران و مدیر مسوول نشریه صنعت 
پالستیک  تولیدی  مدیره شرکت  هیأت  و عضو  مدیرعامل  مقام  قائم   - کفش 
بال(  )کفش  جمشید  پخش  شرکت  مدیره  هیات  عضو  و  مدیرعامل   - شاهین 
- رئیس هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران از شهریور 90 تاکنون - دبیر 
کمیسیون صادرات انجمن ملی صنایع پالستیک ایران در دوره اول 92-94 - 
در  تشکل ها  امور  کمیسیون  رئیس   - تولیدی  در شرکت های  مدیریت  مشاور 

دوره دوم 

ابوالفضل  نام:     
حجازی        نام خانوادگی:   

1346 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88404074                         اطالعات تماس:   
نمابر:  88407425                       

سندیکای تولیدکنندگان موتور سیکلت ایران                                                   

tondar@tondargoroup-ir.com

حدود 25 سال سابقه مدیریت در زمینه فعالیتهای تولیدی و صنعتی
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مهدی  نام:     
ابوئی مهریزی        نام خانوادگی:   

1356 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    

سوابق کاری:   

تلفن:  021-22015727 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-26202179     

سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی

aryava.co@gmail.com

عضو هیـت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران
عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران

عضو هیئت مدیره سندیکای لوله و پروفیل ایران
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره گروه صنعتی آریاوا

نام:      علی
نام خانوادگی:    احتشامی      

1348 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    کارشناسی میکانیک

سوابق کاری:   

تلفن:  88683909                     اطالعات تماس:   
نمابر:  88683745                                 

سندیکای تولیدکنندگان خمیرمایه ایران                                                                                    

afehteshami@yahoo.com  

عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان اتانول ایران
معاونت صنعت شرکت کشت صنعت دهخدا

مدیریت نظارت احداث کارخانجات شکر دهخدا
رئیس کارگاه احداث کارخانجات مجتمع بیوتکنولوژی توسعه نیشکر

مدیرعامل کارخانه خمیرمایه و الکل رازی

بهرام  نام:     
شکوری        نام خانوادگی:   

1342 تاریخ تولد:   
دکترای مدیریت بازرگانی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88847460  -  88847417 اطالعات تماس:   
نمابر: 88830581     

خانه معدن ایران

معدني  و  راهسازي   شرکت  عامل  مدیر  دانشگاه،  علمی  هیأت  عضو 
اتحادیه  ایران، عضو هیأت مدیره  مبین، عضو هیأت مدیره خانه معدن 
رئیس   نایب  ایران،  معدني  محصوالت  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان 

انجمن سنگ آهن ایران

sh.b1253@gmail.com
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نام:      امیر حسین
نام خانوادگی:    اصالنی     

1342 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    کارشناسی مهندسی مواد ریخته گری

سوابق کاری:   

تلفن:  88513675-88519829-88511863 اطالعات تماس:   
نمابر:  66502310     

سندیکای صنعت مخابرات ایران

aaslani@nbgme.net 

مدیرعامل نور بهینه گستره خاورمیانه
مدیرعامل شرکت آذرخش

مدیرعامل شرکت جهان دای کاست
مدیر کنترل کیفی مرکز تحقیقات مهندسی جهاد سازندگی

قائم مقام طرح تحقیقاتی ساخت موتور
صنایع هوایی سپاه

علی  نام:     
بخشی        نام خانوادگی:   

1353 تاریخ تولد:   
کارشناسی مهندسی برق ـ قدرت  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88067390-4  -  66570930-6 اطالعات تماس:   
نمابر: 88045100  -  66944967     

سندیکای صنعت برق ایران

عضو هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران از سال 90 تا سال 93، 
رئیس کمیته پیمانکاران خطوط انقبال نیرو از 90 تاکنون، رئیس کمیته 
سال  از  برق   صنعت  سندیکای  مالی  تامین  و  مشترک  همکاری های 
تاکنون،   91 سال  از  اورنگ  هولدینگ  مدیره  هیات  رئیس  تاکنون،   90
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران )دوره هفتم(، نایب رئیس هیات مدیره 

سندیکای صنعت برق ایران از سال 93 تاکنون

Alibakhshi.ir@gmail.com

نام:      احمد
نام خانوادگی:    آزادمرد     

1321 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    کارشناسی علوم اجتماعی

سوابق کاری:   

تلفن:  66056119    035-38248801 اطالعات تماس:   
نمابر:  66563249    035-38246824     

سندیکای صنایع کنسروایران

رئیس  نایب  و  تاکنون   81 سال  از  ایران  اتاق  نمایندگان  هیأت  عضو 
نایب رئیس شورای  و  ایران در دو دوره  اتاق  کمیسیون تجارت جهانی 
بازرگانی ایران و تایلند، عضو هیأت رئیسه اتاق مشترک ایران و عمان، 
عضو هیأت مدیره کانون انجمن صنایع غذایی ایران و مدیرعامل اسبق 
شرکت نمایشگاه بین المللی یزد، رئیس شورای حل اختالف ویژه صنایع 

و معادن 

ahmad.azadmard77@gmail.com
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حجت اله  نام:     
ذبیحی        نام خانوادگی:   

1345 تاریخ تولد:   
دکترا  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88837825 اطالعات تماس:   
نمابر:  88316653     

 

سندیکای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی ایران

مدیر عامل شرکت های داروسازی، رئیس هیأت مدیره سندیکا

vpmsyn@gmail.com

کامبیز  نام:     
رشیدی        نام خانوادگی:   

1336 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88937660 اطالعات تماس:   
نمابر:  88937658     

 سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطالعات ایران

rashidik@farassoo.com

رئیس هیأت مدیره شرکت رایانه فراسو از سال 68 تاکنون
مدیرعامل شرکت مروارید اسپیرو از سال 89 تاکنون

محمدباقر  نام:     
تحویل زاده        نام خانوادگی:   

1332 تاریخ تولد:   
دکترای داروسازی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  22575050 اطالعات تماس:   
نمابر:  22584005     

سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی

عامل  مدیر  و  مدیره  هیات  عضو  دارو،  و  غذا  سازمان  در  دارو  مشاور 
شرکت داروپخش، عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت بهداشت کار، 
عضو هیات مدیره و رئیس هیأت مدیره شرکت عماد درمان پارس، عضو 

هیات مدیره شرکت نشاط دارو

info@chempharsyndicate.com
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محسن  نام:     
حاجی بابا       نام خانوادگی:   

1332 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88672172 اطالعات تماس:   
نمابر:  88786017     

سندیکای رنگ و رزین

 mohsenhajibaba@resitan.net

کاالهای  صادرکنندگان  انجمن  مدیره  هیأت  عضو  و  مؤسسین  از 
صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی، از سال 1379 تا کنون عضو انجمن 
تولید کنندگان رنگ و رزین ایران، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی 
و صنایع ومعادن تهران از سال 1385 تا سال 93، نایب رئیس کمیسیون 
سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران و ایران تا سال 93، عضو شورای 

مشورتی وزیر وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال 92 تاکنون

عباس  نام:     
کبریایی زاده        نام خانوادگی:   

1345 تاریخ تولد:   
 Ph.D میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88950224 اطالعات تماس:   
نمابر: 88950227     

 سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران

info@syndipharma.org

تاکنون(   1384 سال  )از  ایران  دارویی  علوم  تحقیقات  شبکه  رئیس 
عضو بورد داروسازي کشور  )از سال 1375 تا کنون(، مدیرعامل شرکت 
مدیره شرکت  هیات  رئیس  )از سال1391- 1392(،  الحاوی  داروسازی 
تامین  سازمان  مدیره  هیات  رئیس  )1392تاکنون(،  الحاوی  داروسازی 
اجتماعی )ازسال 1392 تاکنون (، رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان 

صنایع داروهای انسانی ایران )ازسال 93تاکنون(

ماشاله  نام:     
قاسمی نژاد رائینی       نام خانوادگی:   

1338 تاریخ تولد:   
کارشناسی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  55375375 اطالعات تماس:   
نمابر:  55381256     

سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت و دوچرخه ایران

ye kehtazc@yahoo.com

سیکلت  موتور،  تاز  یکه  شرکتهای  مدیره  هیأت  رئیس  و  عامل  مدیر 
پارت رایین، بهین اکسیر آروین تحت عنوان مجموعه یار
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نام:      سید محمد
نام خانوادگی:    ناصری      

1356 تاریخ تولد:   
دکترای داروسازی میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  66122831 اطالعات تماس:   
نمابر:  66122831     

سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران

info.idsms@gmail.com

دبیر سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی - غذایی ایران

ایرج  نام:     
نیازی اربابی        نام خانوادگی:   

1353 تاریخ تولد:   
کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  22532128 اطالعات تماس:   
نمابر:  22504049     

سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته

Afaelevat@yahoo.com

نایب رئیس هیأت مدیره و هیأت رئیسه دوره هشتم سندیکای آسانسور، 
عضو هیأت تحریریه روزنامه اقتصادی، اجتماعی یاران امروز، مدیر عامل 
برنامه ریزی فدراسیون کاراته  اردالن، عضو کمیته  شرکت آسمان فراز 

جمهوری اسالمی ایران سبک شیتوریو)شوکوکای یونیون(

نام:      علی 
نام خانوادگی:    فتوت احمدی      

1337 تاریخ تولد:   
دکترای مهندسی برق و الکترونیک از دانشگاه stanford آمریکا  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفکس:   88553437                        اطالعات تماس:   
            

سندیکای شرکتهای شناسایی و مکان یابی رادیویی                                                   

مهندس  آسیا،  کاوشکام  مخابراتی  خدمات  تحقیقات  گروه  مدیرعامل 
طراح IC و طراح سیستم تلفن موبایل در شرکت فیلیپس آمریکا از سال 
70-66، مشارکت در بیش از 70 پروژه صنعتی از سال 87 تاکنون، عضو 

هیأت علمی دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف

afa@kavoshcom.com
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محمدعلی  نام:     
وحدتی  نام خانوادگی:   

1331 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و کارشناسی ارشد برق و الکترونیک

سوابق کاری:   

تلفن:  22896077-8 اطالعات تماس:   
نمابر:  22896076     

 سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

مدیرعامل شرکت انرژی گستر جم و سرمایه گذاری منابع برق و آب
مدیرعامل شرکت توانیر و عضو هیأت مدیره 

رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران و 
برق منطقه ای خراسان

مسؤول توزیع برق ناحیه یزد و مسؤول نوسازی
شهردار یزد و سرپرست مرکز گسترش تولیدی و عمرانی یزد

info@pgcsyndicate.ir

ابوالفضل  نام:     
روغنی گلپایگانی        نام خانوادگی:   

1340 تاریخ تولد:   
 MBA و دکتری  DBA  دکتری میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88711916 - 88031914 - 88607899 اطالعات تماس:   
نمابر:  88726335 - 88031914     

سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران

arg_4061@yahoo.com

معاون شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه، مدیرعامل و عضو هیأت 
پارس  ارج،  پارس،  پارس، کمپرسورسازی  مدیره شرکت های بسته بندی 
الکتریک، آزمایش، چوب و کاغذ مازندران، رئیس سندیکای کاغذ و مقوا

خالد   نام:     
روئین تن     نام خانوادگی:   

1337 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    دکترای پزشکی

سوابق کاری:   

تلفن:  88791600 اطالعات تماس:   
نمابر:  88791599     

سندیکای تولیدکنندگان سرنگ و سرسوزن ایران

syndicatepsn@yahoo.com

سه دوره متوالی رئیس هیأت مدیره سندیکا
مدیرعامل شرکت ایالم سرنگ
مدیرعامل شرکت بی نظیر طب
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سید احمد  نام:     

بلند نظر        نام خانوادگی:   
1326 تاریخ تولد:   

کارشناسی  میزان تحصیالت:   
سوابق کاری:   

تلفن:  88381338   -   88381337 اطالعات تماس:   
نمابر:  88381339     

iranianolivecouncil@gmail.com

ایران،  کشاورزی  و  معادن  بازرگانی، صنایع،  اتاق  نمایندگان  هیأت  عضو 
عضو انجمن کشاورزی اکولوژیک، عضو هیأت امنای مرکز ملی مطالعات آب 
و کشاورزی، رئیس انجمن صنایع غذایی استان قم، عضو گروه علمی-فنی 
اتاق  کشاورزی  کمیسیون  عضو  ایران،  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشکده 
ایران و اتاق قم، عضو کانون کارآفرینان استان قم، مدیرعامل و رئیس هیأت 
مدیره شرکت کشت و صنعت زیتون فدک، رئیس شورای ملی زیتون، عضو 

هیأت مدیره خانه کشاورز ایران

شورای ملی زیتون ایران

نام:      علی
نام خانوادگی:    انصاری      

1347 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    کارشناسی ارشد علوم معماری   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88507512 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-88507514     

شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته

مدیرعامل کارخانجات تولیدی صنعتی لوله و پروفیل تهران
رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان و فروشندگان مبل استان

رئیس شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته
رئیس هیأت مدیره کارخانجات تولیدی و صنعتی ویستر

رئیس هیأت مدیره کارخانجات تولیدی و صنعتی شیشه ایمنی میرال
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه ساختمانی البرز تات

هوشنگ   نام:     
گودرزی     نام خانوادگی:   

1328 تاریخ تولد:   
مهندسی مکانیک با گرایش موتورهای جت از دانشگاه کارولینا میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفکس:   26761258  -  26761285 اطالعات تماس:   
نمابر:      26761703     

سندیکای صنایع آلومینیوم ایران

hgoodarzi@yahoo.com

هیأت  رئیس  ایران،  آلومینیوم  صنایع  سندیکای  مدیره  هیأت  رئیس 
صنایع  سندیکای  نماینده  کهور،  آک  آهن  سنگ  معدنی  شرکت  مدیره 
صنعتی  گروه  مدیرعامل  سال،  چهار  مدت  به  ایران  اتاق  در  آلومینیوم 
نورد آلومینیوم، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت آلومینیوم پارس، 
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم
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سید علی  نام:     
حسینی        نام خانوادگی:   

1332 تاریخ تولد:   
اقتصاد کشاورزی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  051-38422119 اطالعات تماس:   
نمابر:  051-38413569     

شورای ملی زعفران ایران 

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران دوره هفتم، مؤسس گروه کشاورزی 
زعفران  صادرکنندگان  اتحادیه  مؤسس  هیأت  عضو  کاری،  زعفران  و 
کشور، عضو هیأت مؤسس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران 
خراسان جنوبی، مجری طرح بهبود کیفیت شناسنامه دار نمودن زعفران 

ایران

manager@zarglsaffron.com

عوض  نام:     
محمدپارسا       نام خانوادگی:   

1326 تاریخ تولد:   
کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی امیرکبیر     میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-88031758 اطالعات تماس:   
نمابر:  021-88032781     

فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران 

info@fieei.com

رئیس  موسس،   - پادنا  تهران  شرکت  مدیره  هیات  رئیس  و  موسس 
ایران -  برق  آزمایشگاه های صنایع  نایب رئیس هیات مدیره شرکت  و 
موسس، عضو هیات مدیره شرکت صانیر - رئیس هیات مدیره سندیکای 
صنعت برق ایران تا سال 89 - عضو شورای مرکز توسعه فناوری صنعت 
انرژی پژوهشگاه نیرو - رئیس هیات مدیره فدراسیون صادرات  برق و 

انرژی و صنایع وابسته ایران

ناصر  نام:     
مرادی        نام خانوادگی:   

1352 تاریخ تولد:   
دیپلم  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  083-38214618 اطالعات تماس:   
نمابر:  083-38214619     

شورای ملی نخود ایران 

naser_moradyfrading@yahoo.com

 - کرمانشاه  استان  بازرگانی  اتاق  هشتم  دوره  نمایندگان  هیات  عضو 
عضو هیات رئیسه و دبیر انجمن ارگانیک استان کرمانشاه 1393 -  عضو 
هیات نمایندگان دوره هفتم اتاق های کرمانشاه و ایران از سال 89 - 93 
- عضو هیات مدیره فروشندگان حبوبات و غالت در دوه دوره چهارساله 
از سال 84 - 92 - دبیر کانون کارآفرینی استان کرمانشاه 92 - رئیس 

کمیسیون کشاورزی کرمان
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جمشید  نام:     

نفر        نام خانوادگی:   
1333 تاریخ تولد:   

کارشناسی حسابداری صنعتی  میزان تحصیالت:   
سوابق کاری:   

تلفن:  88242046 اطالعات تماس:   
نمابر:  88256906     

کنفدراسیون صادرات ایران

j_nafar@yahoo.com

از سال  دوره  در سه  روده  اتحادیه صادرکنندگان  رئیس  نائب  و  عضو 
1387-1378، عضو و رئیس اتحادیه صادرکنندگان روده ایران از سال 
1387 تا امروز، عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صادرات از ابتدا تا امروز، 
نائب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از سال 1394، عضو هیأت مدیره 

شرکت آریا فخر جم، عضو هیأت مدیره شرکت کاسپین 

شاهرخ  نام:     
ظهیری        نام خانوادگی:   

1309 تاریخ تولد:   
کارشناس حقوق و اقتصاد  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88096962 اطالعات تماس:   

کانون انجمن های صنایع غذایی

sh.zahiri@iccim.ir

نایب رئیس اتاق های مشترک ایران و روسیه و استرالیا و ارمنستان و 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران و کانادا

نام:      محمود
نام خانوادگی:    اولیایی      

1348 تاریخ تولد:   
دکترای تحلیل سیستم از دانشگاه تکنولوژی مالزی میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-66903379 اطالعات تماس:   
نمابر: 021-66946797     

کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران

عضو هیأت مدیره شرکت بازرسی و مهندسی بهپوی صنعت
مسؤول شرکت خودکفایی صنعتی استان مرکزی70-71

کارشناسی مهندسی فرآیند در شرکت جبل71-73
مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه ها در شرکت افضل آباد 73-75

مدیرعامل مهندسین مشاور کاین )شرکت برگزیده کشور در سال های 
90و92 از سال 80 تاکنون

Mahmood.olyaiy@gmail.com
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مرتضی  نام:     
کوهنورد نام خانوادگی:   

1351 تاریخ تولد:   
میزان تحصیالت:    دیپلم

سوابق کاری:   

تلفن:  88515756 اطالعات تماس:   
نمابر:  885222932     

مجمع تشکل های فناوری اطالعات و ارتباطات ایران

datamore72@yahoo.com

عضو کمیسیون های صنعت و بازرگانی اتاق البرز در دوره اول
بازرس انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان پارافین ایران

رئیس هیأت مدیره تولیدی بازرگانی چم از سال 1377 تاکنون
مدیرعامل تولیدی بازرگانی جم از سال 1393 تاکنون

مدیرعامل سیستم تجارت مهر از سال 85 تا 92

سیامک  نام:     
پیربابایی        نام خانوادگی:   

1345 تاریخ تولد:   
 )MBA( کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88329000 اطالعات تماس:   
نمابر:  22653265     

 )مجمع واردات( گروه واردکنندگان و نمایندگان شرکت های خارجی

siamak@pirbabaee.com

مدیرعامل شرکت کامپیوتر ریز
رئیس هیأت مدیره لوله و پروفیل شهریار
عضو هیأت مدیره نظام صنفی دوره سوم

عضو هیأت مدیره دوره اول مجمع واردات
عضو هیأت مدیره و نائب رئیس مجمع واردات دوره دوم

نام:      افشین 
نام خانوادگی:    کالهی      

1347 تاریخ تولد:   
کارشناسی مهندسی برق ـ مخابرات، کارشناسی ارشد مدیریت شهری  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  021-26407496                         اطالعات تماس:   
نمابر:  021-26407496-7             

مجمع تشکل های دانش بنیان

Kolahi@rahnegar.com      

رئیس هیأت مدیره سندیکای شرکتهای شناسایی و مکان یابی رادیویی، 
مدیرعامل ره نگار فردا، رئیس هیأت مدیره ایده ارتباط
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علی  نام:     
محمودی سرای        نام خانوادگی:   

1336 تاریخ تولد:   
کاردانی حسابداری - مدیریت حمل و نقل بین المللی  میزان تحصیالت:   

سوابق کاری:   

تلفن:  88524637 اطالعات تماس:   
نمابر:  88524638     

)IBF(  مجمع ایران برای فردا مجمع تولید،صادرات و خدمات

info@ibfiran.ir

المللی  بین  نقل  و  انجمن صنفی شرکتهای حمل  مدیره  هیأت  عضو 
ایران و رئیس بخش حمل و نقل جاده ای، عضو هیأت نمایندگان اتاق 
عضو  و  وهفتم  ششم  دوره  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع  بازرگانی، 
کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و گمرک، عضو شورای مشترک تجاری 

ایران و ترکیه 


