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 مهندس جلیل هاشمی، مدیر عامل شرکت خودروسازی اسنا

 در تبریز تأسیس شده است. 1380شرکت خودروسازی اسنا در سال 
و وانت  Istanaو  Delicaجدید اسنا، ون  ، مینی بوس اسنا و آریا و ونBRTمحصوالت شرکت شامل اتوبوس  

JMC  نفر را به طور  200می باشد. شرکت اسنا مفتخر است  که با مدیریت عامل مهندس جلیل هاشمی زمینه اشتغال
 مستقیم فراهم کرده است.

 
 

 شرکت مهد تاژمهندس داود عابدی آملی، مدیر عامل 

شیمیایی بهداش و شیمیایی بهداد آغاز کرد.این شرکت   فعالیت خود را در قالب شرکت های 1361شرکت مهد تاژ از سال 
به مدیر عاملی مهندس داود عابدی آملی، به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های کشور در صنایع بهداشتی   مفتخر است

 زیرمجموعه است. شرکت 4شناخته شود و هم اکنون شامل 
 

 
 

 چاووشی، مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان لطفعلی مهندس

 آغاز نموده 13۵8از سال  شرکت پاالیش نفت اصفهان فعالیت خود را در زمینه پاالیش نفت خام و تولید فرآورده های نفتی

مفتخر است . شرکت پاالیش نفت اصفهان نماید می  تولید را کشور نیاز مورد نفتی های فرآورده از % 23 حدود اکنون هم و
اولین شرکت ر و بزرگترین تولیدکننده فرآورده های نفتی کشوبه مدیر عاملی مهندس لطفعلی چاوشی عناوینی همچون 

 را در کارنامه خود ببیند. پاالیشی واگذار شده به بخش خصوصی
 

 

 
 فرهاد نیلفروشان، مدیر عامل شرکت صحت

  .شد تاسیس تهران در 13۵۵سال  در صحت سدر شامپو شرکت
از  و یکی شوینده صنعت در نوآوران و پیشتازان از یکی عنوان به حاضر حال با مدیر عاملی فرهاد نیلفروشان در شرکت این

 مطرح وآرایشی، شوینده ، بهداشتی در زمینه تولید محصوالت ایران خصوصی بخش های شرکت و معتبرترین بزرگترین
 باشد می
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 مهندس محمد عطاردیان

 جواهر معروف است  از نوادگان مرحوم محمد جواهری که آثارشان در موزه 

 بنیانگذار کنفدراسیون سندیکاهای کارفرمایان ایران 

  و از شاگردان بنام مهندس اعلماز دانشجویان دوره چهارم دانشکده فنی 

 موسس شرکت راه و ساختمان طوفان 

 کرج( -از مهندسان ناظر کارگاه در پروژه اولین اتوبان ایران)تهران 

 از موسسان کانون دانش آموختگان و بنیاد حامیان دانشکده فنی 

 عضو کنفدراسیون کارفرمایان آسیا و اقیانوسیه 
  کارآفرینی دانشگاه تهرانعضو هیات موسس بنیاد دانشکده 

 
 

 مهندس محمد مهدی فنایی

 بنیانگذار شرکت های گروه کویر 

 از صنعتگران نمونه کشور در عرصه برق و الکترونیک 

 کارآفرین نمونه استان یزد و صنعت برق ایران 

 عضو هیات امنای موسسه خیریه محب 

 عضو هیات امنای جامعه یاوری 
  کارآفرینیعضو هیات موسس بنیاد دانشکده 

 

 چی  مهندس کاظم قلم

 )موسس کانون فرهنگی آموزش )قلم چی 

 )موسس بنیاد قلم چی )وقف عام 

 از خیرین مدرسه ساز و کتابخانه ساز در کشور 
 عضو بنیاد دانشکده فنی، بنیاد دانشگاه تهران و هیات موسس بنیاد دانشکده کارآفرینی 

 

 حاج اکبر ابراهیمی

  مدرسه در کشور 100با ساخت بیش از از خیّرین مدرسه ساز 
  مدیرعامل شرکت پاکشوما 

 

 حاج آقا نیری

 رئیس مجمع خیرین سالمت 
 موسس کمیته امداد امام خمینی )ره( بزرگترین موسسه فرهنگی و نیکوکاری 

 
 

 دکتر محمدرضا امیرحسن خانی

  آرمانبنیانگذار موسسه اعتباری مولی الموحدین و بانک ایران زمین و بیمه 

 موسس شرکت سرمایه گذاری ایران 

 مدیرعامل هالل احمر استان خراسان در دوره جوانی 

 ،موسس اولین کلینیک تخصصی چشم در مشهد)ثامن الحجج( جراح و متخصص چشم 

 مدیرعامل کلینیک چشم بیناآفرین 

 عضو هیات موسس بنیاد دانشکده کارآفرینی 

 

 
 
 
 
 
 



 
 1393سال  اقتصادی(رزومه ) رهبران کارآفرین  

  

 مهندس صدر هاشمی نژاد

  )موسس شرکت هولدینگ استراتوس)اولین صادر کننده خدمات مهندسی به خارج از کشور 

  انبوه سازی و مهندسی پروژه های کالن و شرکت های مالی مانند بانک اقتصاد  -شامل شرکتهای مختلف پیمانکاری
 نوین)اولین بانک خصوصی در ایران(

  صدر هاشمی نژاد  موسس بنیاد نیکوکاری آموزشی 

   موسس کانون کارآفرینان توسعه گرا 

   عضو هیات موسس بنیاد دانشکده کارآفرینی 

 

 احمد صادقیان  مهندس

   ۵8راه اندازی فرش باستان یزد، با کمک پدر و یک مهندس مسلمان هندی در سال 

   یزد )کسب و کار خانوادگی(راه اندازی شرکت فرش ستاره کویر 

  از موسسین و مدیرعامل شرکت فرش ستاره کویر/ الیاف یزد 

   رییس هیات مدیره تک ماکارون 

   عضو هیات مدیره انجمن صنفی ماکارونی 

   عضو هیات مدیره انجمن نساجی ایران 

   صادر کننده نمونه صنعت نساجی 

 

 مهندس رضا حمیدی

   صنعتی فرش و چرم مشهد بنیانگذار گروه 

  صاحب برندهای فرش نگین مشهد، پتوی الله 

   و کارخانجات ریسندگی و رنگرزی مشهد 

  نوآوری در تولید فرش ماشین با نخ پشم و ابریشم طبیعی 

   طراحی و بهسازی ماشین آالت بافندگی 

   عضو هیات مدیره انجمن صنایع بافندگی 

    فردوسی مشهدعضو بنیاد دانشگاه 

 

 دکتر محمدرضا تقی گنجی

  )رئیس شرکت های مختلف )یزد تایر، الستیک اردبیل، شرکت شیمیایی رازی 

   موسس بانک سرمایه و کارآفرین 

   درصد الستیک اتومبیل گلدستون90تولید کننده تقریبا 

   صادر کننده الستیک به کشورهای آفریقایی 

 

 مهندس سیدجالل عجایبی

   رئیس اتحادیه اصناف کشور 

   بنیان گذار اتحادیه گل و گیاه ایران 

   رئیس بازار شهید محالتی گل و گیاه 

  پایه گذار بزرگترین پایانه بسته بندی و صادرات گل و گیاه 

 

 مهندس کمال فتحی بیطرف

  کارآفرین پیشرو در پنج عرصه: صنعت نساجی، نخ، الیاف و موکت 

    صنایع شیمایی -صنعت چوب و سلولزی -پالستیک و بسته بندیصنعت 

  موسس اولین شهرک صنعتی خصوصی در ایران 

  و موسس اولین کارخانه پارکت MDF در ایران 

 

 مهندس محمدرضا دیانی

  پتروشیمی و فوالد( -تکنوگاز -دوو الکتریک -موسس گروه صنعتی انتخاب )شرکت اسنوا 

    کارآفرینان برتر ایرانتاسیس مجمع 

  رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی 

   کارآفرین و صادر کننده نمونه 

   احداث مرکز حمایت از بیماران سرطانی 



 

 مهندس بنفشه صدیق

   بنیانگذار شرکت شیر گاز لوله 

   عضو هیات ممیزه گروه صنعتی پارس شیر 

    ملی زنان کارآفرینعضو هیات مدیره انجمن 

  کارآفرین پیشرو در عرصه تولید قطعات خودرو 

   کارآفرین جوان آسیا و اقیانوسیه 

    1391تولید کننده برتر سال 

   زن برتر صنعت گر

 

 فالحی مهندس ماهرخ

  مدیر موسسه کشاورزی و دامپروری فالحی و تکنولوژی تولید 

   گاو از آمریکا به ایرانانتقال تکنولوژی اصالح نژاد 

   انتقال آموزش خط بریل از آمریکا به ایران 

   مدیر موسسه آموزش نابینایان ایران 

   عضو هیات مدیره زنان کارآفرین 

   بازنشسته نمونه کشوری 

   از جشنواره شیخ بهایی 1383کارآفرین نمونه در سال 

 

 حاج جلیل تواضع

  توزیع آجیل و خشکبار تواضع بنیانگذار شرکت تولید و 

  )صاحب برند بین المللی آجیل و خشکبار تواضع( 

  رتبه اول کیفیت و طعم محصوالت آجیل و خشکبار در جهان 

 

 دکتر حسین محتاج اهلل

   صاحب برند بین المللی هتل های زنجیره ای سنتی مهر 

  دارنده جایزه ی افتخار از سازمان یونسکو

 

 شیرزادیهایده 

  مدیرعامل شرکت بازیافت مواد و کود عالی کرمانشاه 

 

 مهندس محمود فرد قاسمی

   مدیرعامل شرکت کوفرد 

   نماینده شرکت پاناسونیک در ایران 

 
 

 لعیا رویایی

   مدیریت کارخانجات اتمسفر 

   عضو هیات علمی دانشگاه فنی و مهندسی 

   موسس شرکت تفلون کومه ایران 

   مدیر نمونه صنعت 

  تولید هفتاد نوع محصول نمونه تفلون تحت لیسانس انگلستان 

    کشور  2۵و صادرات به 

   کارآفرین برتر ملی 
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