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نام شرکتنام و نام خانوادگیردیفنام شرکتنام و نام خانوادگیردیف
ایران گچآقاي سیدحسین سلیمی13کارخانجات پارت سازانآقاي جلیل افشار نژاد1
صنعتی بوتانآقاي محمدتقی سمنانی14بوتانآقاي فاتح برائی2
گذاري سمندسرمایهآقاي علی شیخی15شهرك صنعتی کاویانآقاي وحید تعقیبی3
کارتن ایرانآقاي محسن عرب16گروه صنعتی سپاهانآقاي محمدرضا جابرانصاري4

صنایع الکتریکی ناسیونال ایرانمحمديآقاي شاهین علی 17طناب نقش جهان سپاهانآقاي مسعود جمالی5
لیزینگ اقتصاد نوینآقاي ایمان فرجام نیا18گروه توسعه بوتانعراقیآقاي محسن خلیلی 6
پلی پروپیلن جمآقاي سیدمصطفی فیض اردکانی19سراج قطعه توس آقاي مجتبی ذاکر تبریزي7
حمل و نقل نمایندگی کشتیرانی و آقاي محمدمهدي راسخ8

رانان جهانالمللی جادهبین
توسعه صنعتی مشفقفالحآقاي نصراهللا محمدحسین 20

انرژي کشورآقاي حمیدرضا مهدیان21داروپالسما ایرانیانآقاي ناصر ریاحی9
بهداشتی دکتر عبیديآقاي علی نقیب22مجتمع صنایع الستیک یزدآقاي اسکندر ستوده10
تک ماکارونآقاي مهرداد نوري23پرشین صنعت ایرانیانآقاي حمید سرلک11

پالستیک آذر چاپخانم فاطمه هریسچیان هریس24گروه خودروسازي سایپاآقاي سیدجواد سلیمانی12

آشنایی با داوطلبان عضویت در هیات مدیره انجمن مدیران صنایع

ن یراهمانگونه که از طریق درج آگهی در روزنامه اطالعات و ارسال نامه به آگاهی تمامی اعضاي انجمن رسید، مجمع عمومی عادي ساالنه انجمن مد
در مجتمع فرهنگی و رفاهی سازمان برنامه و بودجه واقع در تهران، میدان تجریش، خیابان شـهـیـد    1399/7/7روز 15صنایع (نوبت دوم) ساعت 

شود که انتخاب اعضاي هیات مدیره جدید انجمن بخشی از دستور جلسه این اجالس خواهد بود.برگزار می52برادران فناخسرو (دربند سابق) پالك 

مجمع عمومی عادي انجمن مدیران صنایع 
)1399مهرماه 7(دوشنبه 

روز تجلی تصمیمات کارآفرینان در اعتالي اهداف عالیه صنعت بخش خصوصی
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جناب آقاي جلیل  افشارنژاد-1
1321:  تاریخ تولد
مهندسی مکانیک، تحصیالت: 

دکتراي اقتصاد
مدیرکارخانجات سمت فعلی:  

سازان  پارت
سـال  50:  سوابق تـجـربـی   

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

مدیران صنایع تهران و  عضو هیات رییسه انجمن 
دوره)7مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي (

جناب آقاي فاتح  برائی-2
1344:  تاریخ تولد
DBAتحصیالت:

مـدیـرعـامـل     سمت فعلی:  
شرکت بوتان

سـال   30سوابق تجـربـی:      
مدیریت در واحدهاي اجرایی 

صنایع مختلف
عضو هیات مدیره انـجـمـن      هاي جانبی:  فعالیت

مدیران صنایع

جناب آقاي وحید تعقیبی-3
1350تاریخ تولد: 

DBA:  دکتري تحصیالت
مـدیـرعـامـل     سمت فعلی:    

شرکت شهرك صـنـعـتـی       
کاویان 

سـال  7:  سوابق تـجـربـی   
مدیرعامل شهرك صنعتی کاویان

هاي مختلـف در    انتشار کتابهاي جانبی:  فعالیت
هاي بازرگانی، تجارت و کارآفرینیزمینه

جناب آقاي محمدرضا جابرانصاري-4
1328: تاریخ تولد
کارشناسی اقتصاد و مدیریت استراتژیک: تحصیالت

: رییس هیات مدیره گروه صنـعـتـی     سمت فعلی
سپاهان

سـال  48:  سوابق تجـربـی  
فعالیت در واحدهاي صنعتی 
و مؤسس گروه صـنـعـتـی     

سپاهان
نـایـب   هاي جانبی:    فعالیت

رییس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع، رییس 
هیات مدیره گروه صنعتی سپاهان

جناب آقاي مسعود جمالی-5
1355:تاریخ تولد

لـیـسـانـس     تحصـیـالت:   
DBAمهندسی کامپیوتـر،    

بازاریابی
مدیـرعـامـل    سمت فعلی:  

شرکت طناب نقش جهـان 
سپاهان

مدیـره  : مدیرعامل و عضو هیات سوابق تجربی
طناب نقش جهان سپاهان، صادرکننده و واحـد  

نمونه صنعتی استان اصفهان
سـازي عضو پویش مدرسـه هاي جانبی:  فعالیت
انجمن خیریه حـمـایـت از        «و »ایران من«

»کودکان بهشت

جناب آقاي محسن خلیلی عراقی-6
1308:  تاریخ تولد
 : لیـسـانـس    فوقتحصیالت

مهندسی الکترومکانیک
رییس هـیـات   سمت فعلی:  

مدیره گروه توسعه بوتان
گـذاري  :  پایه سوابق تجربی

سازي بسـتـر   صنعت گاز مایع در کشور و آماده
-براي استفاده از گاز طبیعی در کشور، پـایـه    

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

مدیران صنایع، رییس هیات مدیره کنفدراسیون
صنعت ایران و...

آشنایی با داوطلبان عضویت در هیات مدیره انجمن مدیران صنایع

جناب آقاي مجتبی ذاکر تبریزي-7
1356تاریخ تولد: 

: دکتريتحصیالت
مدیرعامل شرکت سمت فعلی:  

سراج قطعه توس

جناب آقاي محمدمهدي راسخ-8
1339:  تاریخ تولد
مهندسی صنایعتحصیالت:

رییس هـیـات     سمت فعلی:  
مدیره و مدیرعامل شـرکـت     
نمایندگی کشتیرانی و حمل و 

رانـان  المللـی جـاده    نقل بین
جهان

عضو هیات مدیره و مدیرعامل و   سوابق تجربی:  
هاي مختلف صنعتی، تجاري و   مشاور در شرکت

هاي ایرانی اتاق بازرگانی  کمیته
عضو هیات مدیره انـجـمـن    هاي جانبی:  فعالیت

حمایت از بیماران دچار سوختگی، عضو هیـات  
مدیره انجمن اخالق کسب و کار و مسوولـیـت   

هاي مختلف و مطالـعـات   اجتماعی، انجام پروژه
هاي اقتصادي، فنی و مالی و تهیه و تدویـن  طرح

مقاالت متعدد در زمینه مهندسی صنایع

جناب آقاي ناصر ریاحی-9
1336:تاریخ تولد

کـارشـنـاسـی     تحصیـالت:  
حقوق

رییس هـیـات     سمت فعلی:  
پالسـمـا   مدیره شرکت دارو

ایرانیان  
مشارکـت و    : سوابق تجربی

عضویت در هیات مدیره شرکت هاي تولیـدیـی   
طب ایران، تولیدي زرتاك و وردا، تولیدي لست 

چندین شرکت تولیدي دیگر، احـداث و راه        
اندازي چندین واحد تولیدي

هـاي  عضویت در تشـکـل      هاي جانبی:  فعالیت
از جمله: انجمن مدیران صنایـع، عضـو     مختلف

هیات رییسه اتاق تهران
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آشنایی با داوطلبان عضویت در هیات مدیره انجمن مدیران صنایع
جناب آقاي اسکندر ستوده-10

1330تاریخ تولد: 
:  دکتري اقتصاد  تحصیالت

و تکنولوژي پلیمرها و ترمو 
پالستیک االستومرها

مدیـرعـامـل    سمت فعلی:  
شرکت مجتمع صـنـایـع      

الستیک یزد
: عضو هیات مدیره انجمن صنفـی   سوابق تجربی

تایر، رییس هیات مدیره شرکت مـهـنـدسـی و       
تحقیقات صنایع الستیک، مدیرعامل یزدتایر

استاد دانشگاه در زمـیـنـه        هاي جانبی:  فعالیت
سـال  40شیمی، الستیک و پالستیک، بیش از   

سوابق علمی و تجربی در صنعت، مدیر ارشد

جناب آقاي حمید سرلک-11
1347تاریخ تولد: 

: لیسانس الکترونیکتحصیالت
    : مـدیـرعـامـل     سمت فعلی

شرکت پرشین صنعت ایرانیان
سـال  30:   سوابق تجـربـی  

فعالیت در صـنـعـت بـرق،       
طراحی، اجرا در تولـیـد در     

اندازي زمینه مواد غذایی، فوالدي و... نصب و راه  
کارخانجات در زمینه هاي مختلف و تولید انـواع  

تابلوهاي برق
رییس هیات عامل خـیـریـه      هاي جانبی:  فعالیت

مهرآفرین ساوه، نویسندگـی، کـارگـردانـی و         
بازیگري

جناب آقاي سیدجواد سلیمانی-12
1345تاریخ تولد: 

فوق لیسانس:تحصیالت
مدیرعامل گروه سمت فعلی: 

خودروسازي سایپا
: قائم مـقـام      سوابق تجربی

ایران خودرو، مدیـرعـامـل    
شرکت پتروشیمی تـبـریـز،    

مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرکبیر
هـاي فـرهـنـگـی،        در زمینههاي جانبی:  فعالیت

المنفعهاجتماعی، امور خیریه و عام

جناب آقاي سیدحسین سلیمی   -13
1318تاریخ تولد: 

: فوق لیسـانـس    تحصیالت
مهندسی

رییس هـیـات   سمت فعلی:  
گـچ مدیره شرکت ایـران    

(سهامی عام)

: عضو هیات نمایندگان اتاق ایران سوابق تجربی
و تهران، عضو هیات مدیره انجمـن مـدیـران      
صنایع، عضو مؤسس و عضو هیات مدیره بانک 

هـاي  گـذاري خاورمیانه، رییس انجمن سرمایـه 
مشترك ایرانی و خارجی، رییس هیات مـدیـره   
ایران گچ (سهامی عام)، نایب رییـس هـیـات        
مدیره کنفدراسیون صنعت ایران، عضو هـیـات   
مدیره شوراي ایران و سوئیس، نایب ریـیـس     

انجمن صنایع و معادن گچ کشور

عضو هیات نمایندگان اتاق هاي جانبی :  فعالیت
ایران و تهران، عضو هیات مدیره انجمن مدیران 
صنایع، عضو مؤسس هیات مـدیـره بـانـک         

گذاري خارجی خاورمیانه، رییس انجمن سرمایه
و ایرانی، نایب رییس هیات مدیره کنفدراسیون 

-صتعت ایران، عضو هیات مدیره شوراي ایران
سوئیس، نایب رییس انجمن صنایع و معادن گچ 

کشور

جناب آقاي محمدتقی سمنانی-14
1338تاریخ تولد: 

: فوق لیـسـانـس     تحصیالت
حسابداري

معـاون واحـد     سمت فعلی:  
حقوقی و کسـب و کـار        

شرکت صنعتی بوتان
سال فعالیت و مدیریـت در   41:  سوابق تجربی

هاي مختـلـف صـنـعـت از جـملـه              حوزه
رگالتورسازي ایران، توسعه قطعات الـیـکـا،      

کرد  چینی
هیات مدیره انجـمـن   عضوهاي جانبی:  فعالیت

مدیران صنایع

جناب آقاي علی شیخی   -15
1346تاریخ تولد: 

: فوق لـیـسـانـس      تحصیالت
دکـتـري   مالی، دانشـجـوي  

مهندسی مالی
مـدیـرعـامـل     سمت فعلی:    
سمندگذاريشرکت سرمایه

جناب آقاي محسن عرب-16
1349:تاریخ تولد
کـارشـنـاسـی     تحصیالت: 

ارشد (نرم افزار کامپیوتر)
مدیرعامـل و    سمت فعلی:  

عضو هیات مدیره شرکـت  
کارتن ایران

سال سابقه کار در شـرکـت   15: سوابق تجربی
کارتن ایران

هـاي  نامه دوره  اخذ گواهیهاي جانبی:  فعالیت
در ITمدت از جـملـه نـقـش      آموزشی کوتاه

مدیریت فرایندهاي سازمان، قوانین و مـقـررات   
بازار اوراق بهادار و مشارکـت در کـارگـاه        

آموزشی نقشه استراتژیک

جناب آقاي شاهین علی محمدي   -17
1365تاریخ تولد: 

لیسانس مدیریت : تحصیالت
بازرگانی

عضو و ریـیـس   سمت فعلی: 
هیات مدیره شرکت صنـایـع   

الکتریکی ناسیونال ایران
: مدیـرعـامـل     سوابق تجربی

شرکت  نگین تک پرشیا

جناب آقاي ایمان فرجام نیا-18
1357تاریخ تولد: 

کارشناسی ارشد : تحصیالت
اقتصاد انرژي
مـدیـرعـامـل     سمت فعلـی:  

شرکت لیزینگ اقتصاد نوین
سال 20: حدود  سوابق تجربی
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خبرنامه صنعت و مطبوعات
نشریه داخلی انجمن مدیران صنایع

طرح و اجرا: عالیه هدایتی
روي نشانی: خیابان استاد مطهري، روبه

، 264خیابان میرعماد، شماره 
طبقات سوم و چهارم

88825385و 88304070هاي: تلفن
88839641فاکس: 

هاي مدیریت و حسـابـداري و     فعالیت در زمینه
هاي اتاق بازرگانی و   هاي مرتبط با فعالیتحوزه

هـا و    عضو هیات مدیره مؤسسات ، شـرکـت    
هاي مختلف اقتصادي کشور، عضو انجمن تعاونی

مدیران منابع انسانی
-و عضو شوراي سیاستدبیرهاي جانبی:  فعالیت

گذاري ماهنامه اتاق بازرگانی، مدرس اقـتـصـاد    
کالن در دانشگاه آزاد، بازسـازي و نـوسـازي        

هاي رفاه، عضو انجمن مدیران ایـران،    فروشگاه
هاي لیزینگدبیرکل کانون شرکت

اردکانیفیضجناب آقاي سیدمصطفی-19
1358تاریخ تولد:  

: کارشناسی ارشدتحصیالت
مدیرعامل شرکت سمت فعلی:  

پلی پروپیلن جم
: عضو هـیـات      سوابق تجربی

مدیره و قائم مقام مدیرعـامـل   
گذاري صنایع پتروشیمیشرکت سرمایه

جناب آقاي نصراهللا محمدحسین فالح  -20
1331:تاریخ تولد
کارشناسی ارشدتحصیالت:

رییـس هـیـات      سمت فعلی:  
توسعه صنعتـی  مدیره شرکت

مشفق
مدیرعامـل و    : سوابق تجربی

هاي متعدد صنعتیمجري طرح
عضو هیات مدیره انـجـمـن   هاي جانبی:  فعالیت

مدیران صنایع، کنفدراسیون صنعت، کانون  عالی 
کارفرمایی

جناب آقاي حمیدرضا مهدیان-21
1339:تاریخ تولد

کـارشـنـاسـی     تحصـیـالت:   
مدیریت

مدیـرعـامـل و      سمت فعلی:  
مدیره شـرکـت     رییس هیات
انرژي کشور

مدیر بازرگانی : سوابق تجربی
و مدیرعامل در شرکت انرژي کشور و عضـو      

هیات مدیره شرکت مشاوره مدیران
عضو هیات امناي صـنـدوق    هاي جانبی:  فعالیت
داران والیت علوي و   الحسنه جاوید، طالیهقرض

حر ریاحی (هیات مدیره)

جناب آقاي علی نقیب-22
1335:  تاریخ تولد
کـارشـنـاسـی     تحصیالت: 

از دانشـگـاه     MBAارشد 
Kemptenآلمان

رییس هـیـات   سمت فعلی:  
مدیره شرکت بهداشتی دکتر 

عبیدي  
سال تجربه مدیریت ارشـد    30سوابق تجربی:  

در صناعیع غذایی و بهداشتی و آرایشی کشور
عضو هیات نمایندگان اتاق هاي جانبی:  فعالیت

تهران و ایران، عضو هیات مدیره اخالق کسب 
التحصیـالن  و کار، عضو هیات امنا انجمن فارغ

دانشگاه صنعتی شریف، رییس هـیـات امـنـا       
کاربردي دکتر عبیدي، عضـو    -دانشگاه علمی

بنیاد حامیان دانشگاه شریف، انجام امور خیریـه  
و اهدا محصوالت به مراکز ایتام از جـملـه:       

شهید اندرزگو و کارآفرینی حسنی

جناب آقاي مهرداد نوري-23
1349:تاریخ تولد
لیـسـانـس    فوقتحصیالت: 

طراحی صنعتی
مدیرعامـل و    سمت فعلی:  

مدیره شـرکـت   عضو هیات
تک ماکارون

عضو هیـات  : سوابق تجربی
هاي تولیدي آردداران، پـارس     مدیره شرکت

اقتصاد تین، بیمارستان الوند و مدیر تصـفـیـه    
شرکت منحله فرآیند پتروگاز تین

عضو هیات مدیره مؤسسـه هاي جانبی:  فعالیت
خیریه ریحانه، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد، 
کارشناس رسمی دادگستري، رییـس هـیـات      
مدیره انجمن کارفـرمـایـان کـارخـانـجـات          
ماکارونی، عضو اتاق بازرگانـی کشـورهـاي      
چین، فرانسه، افغانستان، ارمنستان، قزاقسـتـان،   

آلمان و ایتالیا

سرکار خانم فاطمه هریسچیان هریس-24
1336:  تاریخ تولد
کارشناسی اقتصادتحصیالت:

مدیـرعـامـل و      سمت فعلی:  
رییس هیات مدیره شـرکـت     

صنایع پالستیک آذر چاپ
سال فعالیت 35سوابق تجربی:  

صنعتی و بازرگانی در زمیـنـه   
معماري، نساجی و فرش، کشاورزي و طـراحـی   

لباس
هاي فـرهـنـگـی،       در زمینههاي جانبی:  فعالیت

ریـزي بـراي     اجتماعی و امور خیریه و برنـامـه  
تاسیس مجتمع پزشکی

گزارش هاي کارشناسی
تهیه شده

در بخش پژوهش انجمن
-طبقه«: تحت عنوان    169گزارش شماره   -

هاي اقتصادي   هاي پژوهش  بندي یافته  
مرتبط با آثار اقتصادي ویروس کرونا و ارائه        

»برخی راهکارها ویرایش اول
نگاهی «: تحت عنوان    170گزارش شماره   -

هاي اخیر و به وضعیت بخش صنعت در سال
رفت بخش از     پیشنهادهاي براي برون    

شرایط کرونایی در راستاي تحقق جهش        
»تولید

اهم «: تحت عنوان     171گزارش شماره   -
انتظارات انجمن مدیران صنایع کشور از         
مجلس یازدهم با نگاهی به جایگاه صنعت        

»ویرایش اول-در قوانین و مشکالت بخش

نگاهی «: تحت عنوان    172گزارش شماره   -
به سابقه ،عملکرد و استراتژي انجمن           

با »مدیران صنایع در حوزه مسائل صنعتی      
مروري بر اهم مشکالت صنعت و انتظارات        

(ویژه نمایندگان)»از مجلس یازدهم

بررسی عملکرد    «:  173گزارش شماره     -
1399بازار سرمایه در سال منتهی به خرداد 

»و ارایه برخی پیشنهادها


