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•تاریخ تولد1338 :

•فارغ التحصیل کارشناسی مدیریت صنعتی
سوابق و مسئولیتها

•رئیس هیأت مدیره خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران
•نایب رئیس کانون عالی کارفرمایان ایران

معدن
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•رئیس اتاق بازرگانی اصفهان

•عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ایران
•عضو شورای عالی اشتغال ایران

•رئیس هیأت مدیره کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان اصفهان
•رئیس هیأت مدیره انجمن همگن تولیدکنندگان مصالح ساختمانی

•رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان اصفهان
•رئیس انجمن همگن معدنکاران استان اصفهان

•رئیس هیأت مدیره شرکت ماشین سازی اسپاهان

•رئیس هیأت مدیره مجتمع مرصاد سنگ اصفهان

•رئیس هیأت مدیره کارخانه شن و ماسه  110قهاب
•عضوهیأت نمایندگان اتاق ایران

سیدعبدالوهاب

سهلآبادی
گروه معدن

 /کد داوطلبی614 :

•تاریخ تولد1338 :

•فوق دیپلم ریاضی
سوابق و مسئولیتها

•مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و سهامدار شرکت تولیدی فوالد سپید فراب کویر

معدن

6

•عضو هیأت مدیره و نایب رئیس شرکت نمایشگاههای اصفهان
•رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان
•عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

•عضو اکثر هیأتها و انجمنهای خیریه و خیرین مدرسه ساز استان اصفهان
•عضو هیأت مدیره خیرین ورزشیار استان اصفهان

•کسب عنوان کارآفرین برتر در جشنواره کارآفرینان برتر استان اصفهان

•کسب عنوان واحد نمونه استانی اداره کل استاندارد ،کسب عنوان بهترین کیفیت اداره کل استاندارد
•کسب عنوان واحد تحقیق و توسعه نمونه استانی
•کسب عنوان بهترین و برترین فوالدساز ایران

•سرمایه گذاری در بیشتر طر حهای جدید فوالدی

•کسب عنوان صادرکننده نمونه استان اصفهان در سال 97

احمد

خوروش
گروه معدن

 /کد داوطلبی612 :

•تاریخ تولد1335 :

•فارغ التحصیل مهندسی از دانشگاه علم و صنعت ایران
سوابق و مسئولیتها

•ریاست اتاق بازرگانی اصفهان ( 85تا )89

•خزانهدار و عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران ( 90تا )93

•عضو هیأت رئیسه و نایب رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران
•استاندار چهارمحال و بختیاری ( 69تا )72

صنعت
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•مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان و انجام قرارداد کوره سوم ذوب آهن ( 76تا )79

•مدیــر عامــل مجتمــع فــوالد مبارکــه اصفهــان ( 79تــا  / )85الحــاق تیــم ســپاهان بــه فــوالد مبارکــه در
سال۷۹وکسب  ۵عنوان قهرمانی در لیگ برتر

•احداث طرح گالوانیزه طرح قلع اندود و افزایش طرح فوالد مبارکه از  2/2به  4/5میلیون تن
•کسب عنوان صادرکننده نمونه ملی در چهار سال
•بنیانگذار انجمن تولیدکنندگان فوالد کشور

•عضو هیأت امنای شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
•اخذ مدال تولید در صنعت فوالد

•انتخاب جایزه اول بهره وری ملی کشور در سال  84و85از طرف وزارت صنایع و معادن
•ایجاد مجتمع صنعتی معدنی احیاء سپاهان و  4200نفر اشتغال در بخش خصوصی
•ارائه دهها مقاله اقتصادی

محمود

اسالمیان
گروه صنعت /

کد داوطلبی413 :

•تاریخ تولد1343 :

•لیسانس متالوژی از دانشگاه صنعتی اصفهان ()1368

•فوق لیسانس  MBAاز سازمان مدیریت صنعتی ()1368

•گذرانــدن دورههــای آموزشــی تخصصی در کشــورهای ایتالیا ،آلمان ،هلند ،انگلســتان ،ژاپــن ،تایوان،
ترکیه و امریکای جنوبی
سوابق و مسئولیتها

•رئیس سازمان صنایع و معادن استان اصفهان

•ریاست هیأت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان به مدت  6سال

صنعت

•عضو هیأت مدیره شرکت فوالد مبارکه
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•عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی اصفهان
•عضو هیأت مدیره شرکت حمل و نقل توکا

•عضو هیأت مدیره شرکت حمل و نقل خیریه همدانیان
•عضو هیأت مدیره شرکت تعاونی مصرف فوالد مبارکه
•عضو هیأت مدیره شهر جدید مجلسی

•عضو شورای برنامه ریزی استان اصفهان
•عضو هیأت مدیره پاالیشگاه اصفهان

•عضو هیأت مدیره شرکت نمایشگاههای بین المللی
•عضو هیأت نمایندگان اتاق اصفهان

•عضو هیأت نمایندگان دوره هشتم اتاق بازرگانی ایران
•عضو هیأت رئیسه وخزانه دار اتاق بازرگانی اصفهان

محسن

پورسینا
گروه صنعت /

کد داوطلبی423 :

•تاریخ تولد1339 :

•لیسانس مهندسی برق از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
•فوق لیسانس مدیریت از دانشگاه امیرکبیر
سوابق و مسئولیتها

•رئیــس گــروه صنعتــی همگام مشــتمل بر  10شــرکت تولیدی ،خدماتــی ،بازرگانی و  ITبا بیــش از  4دهه

تجربه در صنعت کشور

•رئیس هیأت مدیره شرکت برقگیر پارس فعال در زمینه صنعت برق

•
•رئیس هیأت مدیره شرکت پویا ماشین فعال در زمنیه ماشینآالت
•رئیس هیأت مدیره شرکت همگامتابان آسیا فعال در زمینه تاسیسات سرمایش و گرمایش
•رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت همگام خودرو آسیا فعال در زمینه تولید قطعات خودرو
•مدیر عامل شرکت البارز فعال در زمینه بازرگانی در کشور امارت متحده عربی
•رئیس هیأت مدیره شرکت همگام پرس آسیا فعال در زمینه تولید قطعات پرسی
•رئیس هیأت مدیره شرکت بازرگانی آسیا ماشین
•رئیس هیأت مدیره شرکت همگام قالب آسیا فعال در زمینه ساخت قالبهای صنعت خودرو
•کارآفرین برگزیده ملی در سال 1384
•انتخاب به عنوان چهره ماندگار صنعت
•دارای احکام ،لو حها و تقدیرنامههای متعدد از مدیریت کشوری ،استانی ،و دانشگاهی تحت عناوین:
رئیس هیأت مدیره شرکت رسول پارس فعال درزمنیه صنعت Epc

صنعت
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کارآفرین نمونه ،نخبه صنعت ،چهره ماندگار صنعت،واحد نمونه در صنعت و...

•فرمانده قرارگاه نوح نبی اهلل منطقه سوم کشوری با سابقه  61ماه حضور در جبهههای جنگ جنوب کشور

محمدرضا

جبارزارع
گروه صنعت /

کد داوطلبی427 :

•تاریخ تولد1350 :
•دکترای مدیریت

•عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی
سوابق و مسئولیتها

•عضو هیأت مدیره شرکت بهارریس اصفهان

صنعت

•عضو هیأت مدیره شرکت بهارجین اصفهان
14

•مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت گلریز اصفهان
•عضو هیأت مدیره شرکت میزان طب سپاهان

•عضو هیأت مدیره شرکت دهق بافت سپاهان

•عضو هیأت مدیره شرکت سپاهان الیاف اسپادانا
•تولیدکننده نمونه سال 1396

•واحد نمونه صنعتی سال  90و  92و 94

•عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

•نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان
•عضو و نایب رئیس انجمن نساجی اصفهان

•عضو شورای اقتصاد دانشبنیان دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان و نجفآباد
•مؤسس و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی و پیام نور واحد دهق

مجتبی

مالاحمدی
گروه صنعت /

کد داوطلبی459 :

•تاریخ تولد1357 :

•کارشناسی اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی

•فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه اصفهان
سوابق و مسئولیتها

•مدیرعامل شرکت صنایع لمینت و بسته بندی نفیس کارافرین

صنعت

16

•مدیرعامــل مجتمــع چاپ و بســته بنــدی نفیس  -ماتریــس ،بزرگترین مرکــز تولید کارتنهــای لوکس و
جعبه در ایران

•رئیس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان

•رئیس کمیسیون آموزش ،پژوهش و توانمندسازی اتاق بازرگانی اصفهان
•عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران
•عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان

•عضو مؤسس و رئیس کمیتۀ جوانان اتاق بازرگانی اصفهان
•رئیس انجمن کارآفرینان جوان ایران

•رئیس گروه مدیران جوان انجمن مدیران صنایع اصفهان
•عضو اتاق بازرگانی ایران -آلمان

•عضو هیأت امنای خیریه حضرت امام حسین؟ع؟

حجتاله (امیر)

کشانی
گروه صنعت /

کد داوطلبی452 :

•تاریخ تولد1333 :

•مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
•فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد
سوابق و مسئولیتها

•بنیانگذار و رئیس هیأت مدیره شــرکتهای کهرنگ الســتیک ،ســازندیش ،کهرنگ بسپار ،پارس بندر،

کهرنگ نیرو و گسترش فنآوری کهرنگ

•صادرکننده تکنولوژی ساخت الستیکهای دریایی قطعات فوق سنگین به چین و دریافت تکنولوژی

بازرگانی

ساخت سدهای الستیکی
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•صادر کننده الستیکهای دریایی سنگین به کانال پاناما
•نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان

•رئیس کمیسیون سیاستگذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان
•سردبیر نشریه اتاق بازرگانی اصفهان

•رئیس هیأتهای نظارت مالیاتی و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان
•نایب رئیس انجمن سازندگان شناور ،تجهیزات و سازههای دریایی ایران
•عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران

•عضو هیأت مدیره مجمع خیرین مدرسهساز استان اصفهان

•مشاور عالی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اصفهان

•برگزیده نخبه صنعت ،کارآفرین برجسته در جشنواره تولید ملی ،افتخار ملی  /صد برند برتر استان اصفهان
•عضو هیأت امنای انجمن حمایت از زندانیان

مصطفی

رناسی
گروه بازرگانی /

کد داوطلبی134 :

•تاریخ تولد1333 :

•فارغ التحصیل مهندسی برق

•

دکترای مدیریت عالی کسب و کار DBA

سوابق و مسئولیتها

•مدیر عامل شرکت پروفیل فوالدی اصفهان (پروفیل سازی جباری) از بدو تاسیس تاکنون
•مدیرعامل شرکت نیورفر در سالهای 1359-1366

•عضو هیأت مدیره انجمنهای صنفی مدیران ماشینساز
•عضو هیأت مدیره صنایع فلزی استان اصفهان

بازرگانی

•عضو هیأت مدیره انجمن صنفی پروفیل و لولهسازی اصفهان
20

•عضو هیأت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن فلزی

•ثبت جهانی تیر فوالدی در مجمع بین المللی اختراعات و نوآوریهای صنعتی سوئیس 2017
•دریافت لوح و تندیس طالی کیفیت و تعالی از کمیته جهانی کیفیت پاریس در سال 2014
•کسب عنوان واحد نمونه استان در سالهای 88 ،86و 90
•کسب عنوان واحد نمونه کشوری در سال 1389

•دریافت لوح و تندیس افتخار نخبه صنعت ،معدن استان اصفهان در سال 1386
•کسب عنوان نخبه صنعت در سال 1391

•کسب عنوان صادرکننده نمونه در سال  88و 91
•کسب عنوان کارآفرین نمونه در 1388

•عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان
•عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان

قاسمعلی

جباری
گروه بازرگانی /

کد داوطلبی128 :

•تاریخ تولد1352 :

•کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
•دکترای کارآفرینی

سوابق و مسئولیتها

•دبیر کل مرکز تجارت بینالملل سازمان همکاریهای اسالمی در غرب آسیا از )OIC-IBC( 2013
•رئیس اتحادیه فناوری اطالعات و ارتباطات اصفهان از  86تا کنون

•عضو هیأترئیسه اتحادیه فناوری اطالعات و ارتباطات اصفهان از  82تا 86
•رئیس کمیسیون امور اقتصادی اتاق اصناف اصفهان (تا سال )95

بازرگانی

•رئیس کمیته فناوری اطالعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک اتاق بازرگانی اصفهان از  94تاکنون
22

•نایب رییس کمیسیون تجارت ،خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان از 94تاکنون
•رئیس کمیسیون آموزش سازمان نظام صنفی رایانه اصفهان به مدت 6سال
•رئیس کمیسیون آموزش نظام صنفی رایانه کشور به مدت  5سال

•موسس و مدیر شرکت  intelliwareامارات تاکنون (تأسیس )2007

•مدیر عامل شرکت بینالمللی متاکو (ای تی ،آموزش و تجارت) از  79تاکنون

•مدیر عامل مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان (وزارت صنعت معدن تجارت) از  89تاکنون
•عضو شورای سیاستگذاری مرکز رشد صادرات اصفهان وابسته به اتاق بازرگانی اصفهان
•عضو شورای سیاستگذاری شهرک فناوری اصفهان 94تا96

•عضو کمیسیون سیاستگذاری اتاق بازرگانی اصفهان  94تاکنون
•مدرس دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد از 74تا 85

•رییس کمیسیون فرانچایز خانه صنعت و معدن کشور

مجید

کرباسچی
گروه بازرگانی

 /کد داوطلبی142 :

•تاریخ تولد1339 :

•کارشناسی مکانیک گرایش حرارت و سیاالت  /کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
سوابق و مسئولیتها

•مدیر عامل شرکت نوید منگنز از سال  1376تاکنون

•رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیر پرداز آسیا  1385تاکنون
•رئیس هیأت مدیره شرکت سنگ آهن یزدان درند دیره  1386تاکنون

•رئیس هیأت مدیره شرکت مهندسی توسعه خدمات حفاری داالهو 1391

•رئیس هیأت مدیره شرکت تدبیر پترو انرژی اسپادانا کیش  1385تاکنون

بازرگانی

•عضو هیأت مدیره خانه صنعت و معدن استان اصفهان
24

•عضو هیأت مدیره کانون کارفرمایان شهرکهای صنعتی

•عضو هیأت موسس و نایب رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ ایران

•عضو پنجمین دوره هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان و ایران از سال  1381لغایت 1385
•رئیس کمیسیون ارتباطات و عضو کمیسیون بازسازی اتاق بازرگانی اصفهان دوره پنجم
•رئیس کمیته ساختمان اتاق بازرگانی

•عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و آلمان  /ایران و ایتالیا  /ایران و چین
•عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان

•مدیرعامل و بنیانگذار موسسه شهرک صنعتی فوالد در سال  ،1377اولین شهرک خصوصی کشور
•ساخت تجهیزات کورههای قوس الکتریک برای اولینبار در ایران
•کارافرین برتر اولین جشنواره شیخبهایی

•سرمایه گذار و مجری برج میالد نور (برج طالیی)

مهدی

هراتیانفر
گروه بازرگانی

 /کد داوطلبی149 :

•تاریخ تولد1362 :

•

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه اصفهان MBA

سوابق و مسئولیتها

•مدیر عامل گروه مواد غذایی سرزمین

•مدیر عامل شرکت نوآوران سرزمین تجارت

بازرگانی

•عضو شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی (دوره هشتم)
26

•عضو هیأت مدیره خیریه ناصرین

•عضو اتحادیه خواروبار و خشکبار استان اصفهان

•عضو کمیسیون تشکلهای اتاق بازرگانی اصفهان
•عضو اتحادیه برنج فروشان فریدون کنار

•عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران-چین و ایران-روسیه
•عضو هیأت موسس انجمن واردکنندگان برنج ایران

•فعالیت بازرگانی از ســال  1380و حضور در نمایشــگاههای بینالمللی در کشــورهای چین ،کرهجنوبی،
مالزی ،هندوستان ،روسیه ،پاکستان و کشورهای اروپایی برای صادرات محصوالت ایرانی

•عقد قراردادهای بلند مدت جهت سرمایهگذاری شرکتهای خارجی جهت تولید در داخل کشور

•تحقیق وتوســعه در زمینه تولیدات داخلی و اســتفاده از توانمندیها و پتانســیلهای داخل کشور برای
صادرات محصوالت غذایی

مجید

اجللوئیان
گروه بازرگانی

 /کد داوطلبی124 :

•تاریخ تولد1346 :

•فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
•کارشناسی مترجمی زبان
سوابق و مسئولیتها

•عضو هیأت مدیره شرکت شیر پگاه اصفهان (از سال  93تا)95
•معاون بازرگانی شرکت شیر پگاه اصفهان (از سال  93تاکنون)
•معاون بازرگانی مجتمع صنایع قائم رضا ()93-91

کشاورزی

•رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل شرکت بازرگانی معین احیا سپاهان ()91-89
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•نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت بازرگانی تیام صفه (از سال )92-94
•عضو هیأت مدیره شرکت آسیا سیر ارس ()92-88

•عضو هیأت مدیره شرکت صنایع غذایی بهپودر ()89-91

•عضو هیأت مدیره شرکت ماسه ریخته گری چیروک ()91-87

•رئیس شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی اصفهان (-94تاکنون)
•رئیس کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان (-94تاکنون)
•رئیس هیأت مدیره کانون زنان بازرگان ایران ()93-91

•عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان و ایران (از سال  90تاکنون)

•رئیس کمیسیون توسعه توان اقتصادی و بازرگانی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان (از سال  87تاکنون)
•عضو کمیسیون اصل  44اتاق ایران (از سال )90-94

•بانوی نمونه در ترویج فرهنگ کارآفرینی در استان اصفهان ()97

زهرا

اخواننسب
گروه ک

شاورزی /
کد داوطلبی814 :

•متولد 1355

•کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علم و صنعت ایران
سوابق و مسئولیتها

•مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره شرکت پادرا ققنوس اندیشه

•نایب رئیس کمیسیون آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی اصفهان

کشاورزی

•نایب رئیس اسبق کمیسیون کشاورزی آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان
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•مدرس دورههای بازرگانی و مدیریت ( دانشگاه نجف آباد )

•خلق ایده ،طراحی و پیاده سازی اولین خط تولید سیمان رنگی در ایران
•قائم مقام مدیر عامل شرکت سیمان سفید بنوید

•رئیس هیأت مدیره شرکت بازرگانی بین المللی دیبا سپاهان

•نماینده انحصاری شرکت  Hermasa canning technologyاسپانیا در ایران
•صادرات و واردات بیش از  70قلم کاال

•مدیر عامل شرکت بازرگانی بین المللی تینوس کاالی سپاهان
•مدیر اجرایی مجتمع صنعتی شیمیایی پدیدآذر سپاهان

•ریاست هیأت مدیره شرکت بین المللی تک فود ( امارات متحده عربی)
•رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت چاووش رایانه سپاهان
•عضو هیأت مدیره خیریه بیمارستان عیسی بن مریم

سعید

بزرگی
گروه ک

شاورزی /
کد داوطلبی815 :

•متولد1340 :

•لیسانس مدیریت بازرگانی
سوابق و مسئولیتها

•صادرکننده نمونه محصوالت کشاورزی استان در سالهای 1379و  1380و1381

•ازموسسین و رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان محصوالت کشاورزی به مدت  8سال
•عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان به مدت  8سال
•عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به مدت  8سال
•عضو کمیته توسعه صادرات استانداری به مدت  8سال

کشاورزی

•رئیس کمیسیون کشاورزی صنایع تبدیلی اتاق اصفهان به مدت  8سال
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•مشاورعالی کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به مدت  4سال

•عضو کارگروه بررسی تدوین برنامه ششم دولت در اتاق ایران (هم اکنون)
•نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق اصفهان به مدت 4سال
•عضو هیأت مدیره شرکت ققنوس به مدت 4سال
•رئیس هیأت مدیره شرکت چکاد به مدت  4سال

•رئیس هیأت مدیره شرکت آوید صنعت به مدت 3سال
•مدیرعامل شرکت تیوا فرسپید به مدت  4سال

•عضوشورای مرکز رشد فناوری کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
•رئیس کمیته توسعه صادرات اتاق بازرگانی اصفهان

•نایب رئیس کمیسیون جذب سرمایهگذاری اتاق اصفهان

•بنیانگذار کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق اصفهان در دوره ششم

حمیدرضا

مؤمنی
گروه ک

شاورزی /
کد داوطلبی823 :
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