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نام شرکتنام و نام خانوادگیردیفنام شرکتنام و نام خانوادگیردیف
بوتان (سهامی عام)آقاي محسن خلیلی عراقی16صید و صنعتی آتیه پارسیاناستحقاريآقاي محمدحسن1
گروه صنعتی البرز گازآقاي اردشیر دادرس17سازانپارتگذاريگروه سرمایهآقاي جلیل افشار نژاد2
دارو پالسما ایرانیانآقاي ناصر ریاحی18رانبوتانآقاي فاتح برائی3
لبنیات پاستوریزه پاكآقاي علیرضا سجادي مانیزانی19کیمیاي قمآقاي ابراهیم بیگدلی4
گروه صنعتی زرآقاي مرتضی سلطانی20صنایع شیمیاییآقاي فرامرز ترابی5
ایران گچآقاي سیدحسین سلیمی21پرنیان مهیارآقاي وفا تقی پوریان6
صنعتی بوتانآقاي محمدتقی سمنانی22گروه صنعتی رازيآقاي محمدرضا تقی گنجی7
تولیدي تک ماکارونآقاي احمد صادقیان23مزدا یدكآقاي علیرضا توکلی طرقی8
توسعه صنایع فراز کمپرسورآقاي مهدي صفري یزد24گروه صنعتی سپاهانمحمدرضاجابرانصاريآقاي9
سیمان فارس و خوزستانآقاي مرتضی لطفی25پارس آیلین مهرآقاي رضا جعفري10
توسعه صنعتی مشفقفالحآقاي نصراهللا محمدحسین26نیان الکترونیکآقاي محمدعلی چمنیان11
گذاري آمارانتسرمایهتوسعهگروهآقاي بهزاد محمدي27نوازآقاي مهدي حقیقت خو12
کاغذ سازي کاوهآقاي فرهاد مؤیدي 28پاکسانآقاي محمدرضا حیدري13
فومن شیمیرهپیماموسويآقاي سیدعباس29گروه کارخانجات فرش مشهدآقاي رضا حمیدي ازغدي14
قهستانسرخنگینو صنعتکشتتوسعهفردموسويآقاي سیدمحمدعلی30اسپارس ام سیآقاي نوید خاصه باف15

آشنایی با داوطلبان عضویت در هیات مدیره انجمن مدیران صنایع

مجمع عمومی عادي انجمن مدیران صنایع

ن یـرا همانگونه که از طریق درج آگهی در روزنامه اطالعات و ارسال نامه به آگاهی تمامی اعضاي انجمن رسید، مجمع عمومی عادي ساالنه انجمن مـد   
در مجتمع فرهنگی و رفاهی دریند واقع در تهران، میدان تجریش، خیابان شـهـیـد بـرادران       1396تیرماه 13روز سه شنبه 18صنایع (نوبت دوم) ساعت   

شود که انتخاب اعضاي هیات مدیره جدید انجمن بخشی از دستور جلسه این اجالس خواهد بود.برگزار می52فناخسرو (دربند سابق) پالك 

روز میعاد 
کارآفرینان 

تولید عرصه 
و صنعت

13شنبه سه
تیرماه 
1396
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جناب آقاي محمدحسن استحقاري-1
1329: تاریخ تولد
: کارشناسی ارشد تحصیالت

مدیریت صنعتی
رئیس هیات مدیره سمت فعلی

شرکت صید و صنعتی آتیه 
پارسیان 

سال سابقه 45:  سوابق تجربی
هاي تولیدي و خدماتی، عضو مدیریت در شرکت
مدیران صنایعهیات مدیره انجمن 

جناب آقاي جلیل  افشارنژاد-2
1321:  تاریخ تولد
مهندسی مکانیک، تحصیالت:

دکتراي مدیریت
مدیرعامل گروه سمت فعلی: 

سازان  گذاري  پارتسرمایه
سال 50:  بالغ بر سوابق تجربی

فعالیت در زمینه تولید و 
صنعت
عضو هیات مدیره انجمن هاي جانبی: فعالیت

مدیران صنایع، عضو هیات رییسه انجمن مدیران 
دوره)7صنایع شعبه خراسان (

جناب آقاي فاتح  برائی-3
1344:  تاریخ تولد
لیسانستحصیالت:

رییس هیات سمت فعلی: 
رانمدیره شرکت بوتان

سال سابقه 26سوابق تجربی: 
مدیریت در بخش خصوصی

عضو هاي جانبی: فعالیت
هیات مدیره انجمن مدیران صنایع، رییس هیات 

رییسه انجمن مدیران صنایع دفتر ساوه ، عضو سابق 
هیات مدیره انجمن دارندگان نشان استاندارد

جناب آقاي ابراهیم بیگدلی -4
1318: تاریخ تولد
: دکتراي شیمی، تحصیالت

فوق تخصص پلیمر شیمی
رئیس هیات سمت فعلی

مدیره شرکت کیمیاي قم
:  از سال سوابق تجربی

در دانشگاه و در 1360
شرکت کیمیاي قم

تحقیق و 1349از سال هاي جانبی: فعالیت
تکنیک، هاي: خوارزمی، پلیتدریس در دانشگاه

الزاهرا، مدرسه عالی پارس، صنعتی تایکو

جناب آقاي فرامرز ترابی -5
1349:  تاریخ تولد
: فوق لیسانس تحصیالت

صنایع
رییس هیات :سمت فعلی

مدیره و مدیر عامل شرکت 
صنایع شیمیایی
سال 20:سوابق تجربی

شیمیایی، سابقه کار اجرایی و مدیریتی در صنایع 
خودروسازي، تولیدي و صنعتی کشور

جناب آقاي وفا تقی پوریان -6
1341: تاریخ تولد
: کارشناسی تحصیالت

ارشد
عضو هیات :سمت فعلی

مدیره و قائم مقام  شرکت 
پرنیان مهیار

از سال :سوابق تجربی
تاکنون خدمت در امور صادرات و 1363

1375هاي تولیدي، از سال فروش شرکت
فعالیت در شرکت پرنیان مهیار

گنجیجناب آقاي  محمدرضا تقی-7
1329:  تاریخ تولد
: لیسانس تحصیالت

مدیریت صنعتی، فوق 
لیسانس مهندسی صنایع، 

دکتري مدیریت استراتژیک 
صنعتی گروهمدیر: فعلیسمت
رازي

امور بازرگانی و واردات، :سوابق تجربی
تاسیس شرکت شیمیایی رازي (چسب سینا)، 

شرکت کیان شیمی، شرکت کیمیا رزین،  
شرکت جام دارو، شرکت آرتاویل تایر، شرکت 
مجتمع صنایع الستیک یزد (یزد تایر) و افزایش 

هاي رادیال، شروع پروژه ظرفیت تولید الستیک
تاسیس پتروشیمی تخت جمشید، تاسیس 

شرکت لیزینگ رازي

آشنایی با داوطلبان عضویت در هیات مدیره انجمن مدیران صنایع

جناب آقاي علیرضا توکلی طرقی-8
1357: تاریخ تولد
: فوق لیسانس تحصیالت
MBAمدیرعامل سمت فعلی

شرکت مزدا یدك
:  مدیر کارخانه سوابق تجربی

لبنیات وارنا، مدیرعامل 
کارخانجات فوالد نطنز، مدیرشبکه    

هاي سازمان فروش گروه بهمن، رییس نمایندگی
سازمان خدمات پس از فروش بهمن دیزل

جناب آقاي محمدرضا جابرانصاري-9
1328: تاریخ تولد
کارشناسی اقتصاد: تحصیالت

: رییس هیات سمت فعلی
مدیره گروه صنعتی سپاهان

سال در 45: سوابق تجربی
مؤسس، مدیرعامل، هايسمت

مدیره و رییس عضوهیات
هیات مدیره در واحدهاي صنعتی، 

صنایعمدیرانانجمنمدیرههیاترییس نایب 

جناب آقاي رضا جعفري-10
1350: تاریخ تولد
: دکتراتحصیالت

: مدیرعامل سمت فعلی
شرکت پارس آیلین مهر

: عضو هیات سوابق تجربی
رییسه انجمن مدیران صنایع 

استان آذرباجان شرقی و 
انجمن غذایی استان و عضو هیات مدیره خانه 

صنعت و معدن  استان
عضو هیات مدیره ستاد فعالیت هاي جانبی، 

هاي اسالمی دیه استان، عضو ستاد ادوار انجمن
هاي تبریز و علوم پزشکیدانشگاه

جناب آقاي محمدعلی چمنیان-11
1348: تاریخ تولد
: مهندسی برق و تحصیالت

الکترونیک و کارشناسی 
ارشد مدیریت اجرایی 

(دانشگاه فردوسی مشهد)
: مدیرعامل سمت فعلی
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شرکت نیان الکترونیک
: عضویت در هیات رییسه هاي جانبیفعالیت

انجمن مدیران صنایع خراسان رضوي، انجمن 
مهندسین برق و الکترونیک خراسان رضوي، 

انجمن همگن برق و الکترونیک خراسان رضوي، 
سندیکاي صنعت مخابرات ایران (تهران)

جناب آقاي مهدي حقیقت خو-12
1339:  تاریخ تولد
مهندس مکانیک و تحصیالت:

لیسانس مدیریتفوق
: مدیر عامل و سمت فعلی

رییس هیات مدیره شرکت نواز
سال در 30: سوابق تجربی

هاي مختلف صنعتی، زمینه
آالت، صنایع غذایی و تولید انواع ساخت ماشین

و تجارت Petهاي هاي آب و نوشیدنیبطري
االت صنعتی و خطوط تولید صنایع غذاییماشین
عضویت در هیات مدیره اتاق هاي جانبی: فعالیت

سال از سال 15بازرگانی ایران و کانادا به مدت 
و امور اجتماعی مختلف1391الی 1376

جناب آقاي محمدرضا حیدري-13
1329:  تاریخ تولد
لیسانستحصیالت:

مدیرعامل و سمت فعلی: 
عضو هیات مدیره شرکت 

پاکسان
: مدیر عامل سوابق تجربی

هاي سیمان تهران، شرکت
فارس خوزستان،  کرمان، پاکسان، پالسکوکار، 

-هاي سرمایهتولیدي تهران و مدیرعامل شرکت
گذاري توسعه ملی و تامین اجتماعی (شستا) 

یک دوره عضو نمایندگان هاي جانبی: فعالیت
اتاق بازرگانی تهران و ایران

جناب آقاي رضا  حمیدي ازغدي-14
1319: تاریخ تولد
: فوق لیسانس تحصیالت

نساجی  از دانشگاه امیرکبیر
: رییس هیات سمت فعلی

مدیره و مدیرعامل گروه 
کارخانجات فرش مشهد 

:  رییس هیات سوابق تجربی
رییسه انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان ، 

آشنایی با داوطلبان عضویت در هیات مدیره انجمن مدیران صنایع
عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع تهران، 
عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی کشور، 
رییس هیات امنا بنیاد دانشگاه فردوسی مشهد، 
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد و 

اتاق بازرگانی ایران

جناب آقاي نوید خاصه باف -15
1359:  تاریخ تولد
: فوق لیسانس تحصیالت

مدیرعامل :سمت فعلی
شرکت پارس ام سی اس

عضو هیات :سوابق تجربی
مدیره شرکت صبا فوالد 

خلیج فارس، عضو و نایب 
رییس هیات مدیره مؤسسه شاخص بازار 

سرمایه، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت 
، مدیرعامل و عضو هیات مدیره MCSپارس 

شرکت سدار مداد ایران (تولیدکننده انواع 
هاي سیمان التحریر)، فعالیت در شرکتلوازم

نهاوند، یاسوج، اردبیل

جناب آقاي محسن خلیلی عراقی-16
1308:  تاریخ تولد
فوق لیسانس تحصیالت:

مهندسی الکترومکانیک
رییس هیات سمت فعلی: 

مدیره شرکت بوتان  
(سهامی عام) 
گذاري :  پایهسوابق تجربی

سازي بستر صنعت گاز مایع در کشور و آماده
-براي استفاده از گاز طبیعی در کشور، پایه

هاي مختلف و امور خیریهگذاري تشکل
رییس هیات مدیره انجمن هاي جانبی: فعالیت

مدیران صنایع، رییس هیات مدیره کنفدراسیون 
صنعت، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و 
ایران و رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران 

جناب آقاي اردشیر دادرس-17
1349:  تاریخ تولد
دانشجوي دکترا تحصیالت:
DBAمدیریت

مدیرعامل گروه سمت فعلی: 
صنعتی البرز گاز

: رییس هیات سوابق تجربی
کشور، دبیر شوراي مرکزي CNGمدیره انجمن  

هاي سیمان نهاوند، یاسوج ، فعالیت در شرکت
تاکنون، 87اردبیل، کنفدراسیون صنعت از سال 

عضو شوراي اجرایی شبکه مشاوران مدیران و 
مهندسی ایران، عضو هیات مدیره انجمن صنفی 

کارفرمایان گاز مایع
داراي گرید مشاور در رشته هاي جانبی: فعالیت

مدیریت استراتژي، عضو اصلی کمیته 
استانداردسازي و تعیین صالحیت انجمن 

مشاوران مدیرات ایران و...

جناب آقاي ناصر ریاحی-18
1336:  تاریخ تولد
کارشناسی تحصیالت:

حقوق
رییس هیات سمت فعلی: 

مدیره داروپالسما ایرانیان
: تاسیس و سوابق تجربی

هاي ساختمانی مدیریت در شرکت فرآورده
عمران البرز رشت، عضو هیات مدیره شرکت 

مرکز تولید پالسما 7تولیدي وردا، تاسیس 
رییس اتحادیه واردکنندگان هاي جانبی: فعالیت

دارو، عضو هیات مدیره فدراسیون سالمت، 
هاي بازرگانی تهران عضو هیات نمایندگان اتاق

و ایران، رییس کمیسیون حمایت قضایی و 
مالکیت فکر اتاق ایران، عضو هیات مدیره مرکز 

الملل داوري اتاق بازرگانی بین

جناب آقاي علیرضا سجادي مانیزانی-19
1349:تاریخ تولد
لیسانس:تحصیالت

مدیرعامل و :سمت فعلی
عضو هیات مدیره شرکت 

لبنیات پاستوریزه پاك
هاي : سیستمسوابق تجربی

ریزي مدیریت کیفی برنامه
ریزي تولید تولید، مدیر تضمین کیفت و برنامه

ریزي تولید و عضو گروه زمزم، معاون برنامه
هیات مدیره شرکت زمزم تهران، مدیرعامل 

شرکت زمزم رشت، مدیرعامل شرکت لبنیات 
پاستوریزه پاك 
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جناب آقاي مرتضی سلطانی-20
1337: تاریخ تولد
کارشناس تحصیالت:

مدیریت صنعتی
رییس هیات سمت فعلی: 

مدیره گروه صنعتی زر
: بیش از سوابق تجربی

در سه دهه فعالیت صنعتی 
هاي صنعتی سازي و شرکت لولهزه ماشینحو

گري و دقیق کاوه،  فعالیت در حوزه ریخته
سازي زرند، ماشینشرکت چدن پارس و شرکت

-ندازي کارخانه آرد زر و پاالیشگاه ذخیرهراه
خشک که خوراك سازي غالت به عنوان یک بندر 

اولیه صدها صنعت زیردستی را تامین می نماید.

جناب آقاي سید حسین سلیمی-21
1318:  تاریخ تولد
فوق لیسانس مهندسیتحصیالت:

رییس هیات سمت فعلی: 
مدیره شرکت ایران گچ 

(سهامی عام) و عضو هیات 
دار  انجمن مدیره و خزانه
مدیران صنایع

سال مؤسس چند واحد 45سوابق تجربی: 
خصوصیصنعتی و بانک خصوصی و بیمه

عضو هیات نمایندگان اتاق هاي جانبی: فعالیت
گذاري تهران  وایران و رییس انجمن سرمایه

خارجی اتاق ایران، عضو هیات مدیره 
کنفدراسیون صنعت ایران

جناب آقاي محمدتقی سمنانی-22
1338: تاریخ تولد
لیسانس : فوقتحصیالت
حسابداري

: نایب رییس سمت فعلی
هیات مدیره صنعتی بوتان 

سال 38:  سوابق تجربی
هاي مختلف فعالیت در حوزه

صنعت: مدیر شرکت رگالتورسازي ایران 
(سهامی خاص)، رییس هیات مدیره شرکت 

توسعه قطعات الیکا، مدیرعامل شرکت چینی 
کُرد، رییس هیات مدیره شرکت چینی کُرد 

عضو هیات رییسه انجمن :هاي جانبیفعالیت
مدیران صنایع ساوه و...

آشنایی با داوطلبان عضویت در هیات مدیره انجمن مدیران صنایع
جناب آقاي احمد صادقیان-23

1332: تاریخ تولد
: لیسانستحصیالت

هیات مدیره : رییسسمت فعلی
تولیدي تک ماکارونشرکت 

سال 40: سوابق تجربی
فعالیت در صنعت تولیدي، 

-گذار و مؤسس شرکتبنیان
هاي تک ماکارون، گروه ستاره کویر، آردداران 

ها، اتاق عضویت در انجمن:هاي جانبیفعالیت
بازرگانی ایران و تهران 

جناب آقاي مهدي صفري یزد-24
1355: تاریخ تولد
: لیسانس مهندسی تحصیالت

لیسانس مکانیک و فوق
کارآفرینی از دانشگاه تهران

: مدیرعامل و سمت فعلی
رئیس هیات مدیره  شرکت 

توسعه صنایع فراز کمپرسور 
: رییس هیات مدیره و مدیرعامل سوابق تجربی

شرکت توسعه صنایع فراز کمپرسور، رییس 
هیات مدیره شرکت فراز صنعت آیریا، عضو 

هیات مدیره انجمن مدیران صنایع، عضو هیات 
مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و 

مهندسی

جناب آقاي مرتضی لطفی-25
1334: تاریخ تولد
: کارشناسی ارشدتحصیالت

: مدیرعامل سمت فعلی
شرکت سیمان فارس و خوزستان

سال 20: سوابق تجربی
فعالیت در صنایع مختلف 

: همکاري هاي جانبیفعالیت
با دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، عضو 

گذاري اتاق تهران و ایران، عضو کمیته سیاست
کمیته مسوولیت اجتماعی

فالحجناب آقاي نصراهللا محمدحسین-26
1331:  تاریخ تولد
: کارشناسی ارشدتحصیالت

: رییس هیات سمت فعلی
مدیره شرکت توسعه صنعتی 

مشفق
1358: از سال سوابق تجربی

هاي متعدد صنعتیطرحو مجري مدیرعامل تاکنون 
عضو هیات مدیره انجمن :هاي جانبیفعالیت

مدیران صنایع، کنفدراسیون صنعت، کانون عالی 
کافرمایی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

جناب آقاي بهزاد محمدي-27
1364:  تاریخ تولد
: کارشناسی ارشد تحصیالت
MBAمدیرعامل و رئیس : سمت فعلی

هیات مدیره  گروه توسعه 
گذاري آمارانت سرمایه

: مدیرعامل  سوابق تجربی
سپاهان، عضو هیات 110گروه صنعتی نگین 

مدیره الکترود و صنعت سپاهان، رییس هیات 
مدیره ذوب فوالد سپاهان

المنفعه و خیریهامور عام:هاي جانبیفعالیت

جناب آقاي فرهاد مؤیدي-28
1332: تاریخ تولد
: لیسانس اقتصادتحصیالت

: مدیرعامل شرکت  سمت فعلی
صنایع کاغذسازي کاوه

جناب آقاي سیدعباس موسوي رهپیما-29
1317: تاریخ تولد
: مهندسی شیمی تحصیالت

: رییس هیات سمت فعلی
شیمی و مدیره شرکت فومن 

رییس هیات رییسه انجمن 
مدیران صنایع گیالن

سال در صنعت55 : سوابق تجربی
گذار و واقف دانشکده بنیان:هاي جانبیفعالیت

فنی فومن دانشگاه تهران

جناب آقاي سیدمحمدعلی موسوي فرد -30
1346:  تاریخ تولد
: مدیریت ارشد تحصیالت

DBAاجرایی 
مدیرعامل و عضو : سمت فعلی

هیات مدیره شرکت توسعه کشت و 
صنعت نگین سرخ قهستان

سال تجربه 26: سوابق تجربی
در صنعت سیمان و حمل و نقل

هاي: بتن ایران،  : عضو انجمنهاي جانبیفعالیت
بتن آماده خراسان رضوي، مدیران صنایع، 

صادرکنندگان مصالح ساختمانی


