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سوابق،  مسئولیت ها، اهداف و برنامه هاي کاندیدهاي برقی انتخابات سراسري اتاق 

نامزد انتخابات اتاق تهران-حمیدرضا صالحی

اهواز- 1347: متولد 
)پلی تکنیک تهران(از دانشگاه صنعتی امیرکبیر ) قدرت(مهندسی برق 

:رزومه و سوابق شغلی
:مسئولیت ها 
دیره فدراسیون صادرات انرژي و صنایع وابستهدبیرکل و عضو هیأت م
 کمیسیون انرژي اتاق بازرگانی وصنایع معادن تهرانعضو هیات نمایندگان و نایب رئیس
رئیس کمیسیون فناوري اطالعات و دانش بنیان اتاق بازرگانی وصنایع معادن ایران
رئیس کمیته ارزیابی و تشخیص صالحیت سندیکا
ي نو سندیکا و عضو شوراي راهبري و ساماندهی تشکل هاي اتاق ایرانرئیس کمیته انرژي ها
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران
نایب رئیس مجمع تشکلهاي دانش بنیان اتاق ایران
نایب رئیس مجمع تشکلهاي فناوري اطالعات اتاق ایران
 مدیرعامل شرکت آزمایشگاه هاي صنایع انرژي)EPIL(
پلی تکنیک تهران(یات امناء جامعه فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی امیرکبیر عضو ه(
 هیات مدیره انجمن برق و الکترونیک استان تهرانعضو
عضو شوراي ارزیابی و کنترل کیفیت توانیر
عضو هیات مدیره شرکت صانیر
عضو هیات مدیره شرکت مبنا بهینه سازان نیرو
گذاري مشانیرعضو هیات مدیره شرکت سرمایه
عضو هیات مدیره شرکت ایران سویچ
عضو هیات مدیره و نایب رئیس شرکت ساپتا

:سوابق
عضو هیأت مدیره سندیکاي صنعت برق ایران
مسئول اجرایی جامعه فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفته نامه دو زبانه شورا
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در شرکت مشانیرشارقوي خوزستان مدیر پروژه پست هاي ف
 2004و 2002پلی تکنیک ( دبیر جشنواره و نمایشگاه دستاوردهاي فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی امیر کبیر(
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاري مشانیر
عضو هیات مدیره شرکت مقره سازي ایران
نایب رئیس هیات مدیره شرکت صباکار

نامزد انتخابات اتاق اصفهان-مهدي مسائلی
12/05/1356: تاریخ متولد

قدرت دانشگاه صنعتی اصفهان-کارشناسی برق

: رزومه و سوابق شغلی

زمینه فعالیتنوع فعالیت و سمتسابقه کار

سال14
پست هاي فشار قويکارشناس طراحی

بخش برقی نیروگاه هامدیر پروژه
E.P.Cپروژه هاي برق و صنایع بصورت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

اینجانب در زمینه هاي گوناگون ساخت، طراحی، تامین تجهیزات، اجرا و مدیریت پروژه پست هاي فشار قوي و نیروگـاه  
.هاي آبی داراي سابقه فعالیت می باشم
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رزومه کارهاي تشکلی

سندیکاي صنعت بـرق ایـران، افتخـار همکـاري     نیز بعنوان دبیر و عضو هیات مدیره شعبه اصفهان 1390از اسفند - 1
.نزدیک تر با سندیکاي صنعت برق ایران را دارم

تاکنون1391عضو هیات مدیره و دبیر کمیته پست سازان سندیکاي صنعت برق ایران از سال - 2
رییس کمیته کاهش تلفات و افزایش بهره وري سندیکاي صنعت برق ایران- 3
ي صنعت برق ایرانرییس کمیته تولید پراکنده سندیکا- 4
سندیکا-دبیر کارگروه مشترك توانیر- 5
مدیرعامل شرکت پردیسان فناوران نیرو- 6

:رزومه کاري شرکت پردیسان فناوران نیرو

داراي گواهی صالحیت پیمانکاري در رشته نیرو از استانداري اصفهان-
داراي پروانه فنی مهندسی از سازمان صنایع و معادن استان اصفهان-
بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزي اصفهانعضو اتاق-
عضو سندیکاي صنعت برق ایران-
داراي کارت کارفرمایی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش صنعت-
داراي پروانه کسب از اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان قطعات الکتریک و الکترونیـک در رسـته سـازنده    -

تابلوهاي برق صنعتی
ضو انجمن صنفی تولید کنندگان تابلوهاي برق ایرانع-
عضو انجمن صنایع خورشیدي ایران-

هدف شما از کاندیداتوري در انتخابات اتاق ایران چیست؟

بعنوان حضور نماینده اي از بنگاه هاي کوچک و متوسط-

بعنوان حضور نماینده اي از صنعت برق-

عه پیمانکارانبعنوان نماینده اي از جام-

برنامه هاي اصلی و پیشنهادي شما در صورت برگزیده  شدن در این انتخابات چه خواهد بود؟

:محورهاي اصلی برنامه هاي بنده به شرح زیر می باشد 
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حضور موثر در کمیسیونهاي اتاق از جمله کمیسیون انرژي-

رژيتالش براي ایجاد کمیته فعال برق ذیل کمیسیون ان-

تالش براي ساماندهی فعاالن و بنگاه هاي اقتصادي-

تغییر رویکرد اتاق از حرف به عمل-

ایجاد کمیسیون بررسی قوانین حاکم بر کسب و کار بمنظور پایش قوانین و اعالم مشکالت و نارسایی هاي -
قوانین موجود به مسوولین مربوطه

از دیدگاه بنده این شورا تاکنون هیچ خروجی موثري (خصوصی و دولت تقویت نقش شوراي گفتگوي بخش-
)براي بخش خصوصی نداشته است

: شعار بنده 

پیشرفت←رشد+ بقا ) = شفافیت(X) تجزیه و تحلیل+مطالعه +عملگرایی+ تالش و کوشش (

,King’s Collegeلیســانس مهندســی صــنایع از  -علیرضــا کالهــی
London

Aalto University, Finlandس مدیریت فوق لیسان

هیات مدیره شرکت سیم و کابل ابهررییس-
مدیر اجرایی هلدینگ نورین-
)DigiKalaجیکاالبا برند دي(عضو هیات مدیره شرکت نوآوران فن آوازه -
1393آبان-رییس هیات مدیره سندیکاي صنعت برق ایران -
1393تا 1389نایب رییس هیات مدیره سندیکاي صنعت برق ایران -
1389-1386عضو علی البدل هیات مدیره سندیکاي صنعت برق ایران -
رییس کمیته توسعه صادرات-
منشی هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژي-
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این جانب به عنوان یک فعال اقتصادي عالقمند به رشد و اعتالي میهن امیدوارم که بتوانم به جمع هیات 
عال در کمیسیون هاي مربوطه نقشی در تبیین جایگاه صنعت برق ایران را به نمایندگان راه یابم و با حضور ف

.، داراي مزیت نسبی و پتانسیل صادراتی ایفا نمایم)علیرغم نا مالیمات چند ساله(عنوان صنعتی پویا، توانمند 

:در صورت موفقیت در انتخابات اهم برنامه هاي اینجانب به شرح ذیل خواهد بود

ط دولت و بخش خصوصی به عنوان کارفرما و پیمانکار از طریق بازنگري در قانون مناقصات باز تعریف رواب
کشوري و آیین نامه معامالت در راستاي برقراري شرایط عادالنه براي طرفین قرارداد

بستر سازي صادراتی با حضور موثر در بازارهاي هدف و دعوت و میزبانی از هیات هاي تخصصی

ه صادراتی و هدفمند نمودن آن از طریق ارتباط درصد متعلقه با مقدار ارزش افزوده بومی کاال برقراري مجدد جایز
یکی از راهکار ها لغو معافیت مالیاتی و یا حتی وضع عوارض بر مواد خام و تخصیص منابع . و یا خدمات مورد نظر

.حاصله به تشویق صادرات کاال و خدمات داراي ارزش افزوده میباشد

.از خام فروشی و تنظیم سیاست هاي مالیاتی و اقتصادي در جهت تکمیل زنجیره ارزش افزوده در کشورجلوگیري

عدالت مالیاتی و کاهش فشار مالیاتی بر بخش مولد و اقتصاد کشور و افزایش درآمدهاي مالیاتی از بخش 
خاکستري و زیرزمینی اقتصاد

زجلوگیري از تکرار مجدد اشتباه کاهش نرخ واقعی ار

نامزد انتخابات اتاق تهران-عوض محمد پارسا

سمنان - سنگسر 1326: متولد

پلی تکنیک (از دانشگاه صنعتی امیرکبیر ) الکترونیک(کارشناسی مهندسی برق 
)تهران
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:رزومه و سوابق شغلی

موسس و رئیس هیات مدیره شرکت تهران پادنا

و در مقاطعی مدیرعامل 1364ال موسس و رئیس هیات مدیره شرکت پارس تابلو از س

موسس، رئیس و نایب رئیس هیات مدیره شرکت آزمایشگاه هاي صنایع برق ایران در سنوات مختلف 

مؤسس و عضو هیئت مدیره شرکت هاي بهشت دماوند و به گزین دام سنگسر، فعالیت در زمینه کشاورزي و 
دامپروري 

 رین برند صادراتی در صنعت برق ایرانمعتبرت(موسس، عضو هیات مدیره و شرکت صانیر(
 موسس و عضو هیات مدیره شرکت هاي ریزکو، کاندوئیت، جابون، ژیتال، پاالیش نیرو، آریان، شرکت 1365از سال

. صنعتی مهرآباد و فولمن، که در حال حاضر در این شرکتها سمت و سهمی ندارند
نا فرایند نیرو که این شرکت هولدینگ و بزرگترین رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره دوره هاي مختلف شرکت سی

. سهامدار بخش خصوصی در شرکت ایران ترانسفو می باشد
 موسس و عضو هیات مدیره شرکت مبنا بهینه سازان نیرو در دوره هاي مختلف

:  تجارب و فعالیت هاي اجتماعی و اقتصادي
 رئیس هیئت مدیره فدراسیون صادرات

ه ایران انرژي و صنایع وابست
 عضو شوراي مرکز توسعه فناوري صنعت

برق و انرژي پژوهشگاه نیرو 
 رئیس کمیسیون انرژي اتاق بازرگانی و

1392صنایع و معادن و کشاورزي تهران تا سال 
 عضو کمیسیون انرژي ، نفت و محیط

زیست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 
 عضو شوراي گفتگوي دولت و بخش

1392نمایندگی از بخش انرژي تا سال خصوصی به
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 عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و
1393صنایع و معادن تهران و ایران تا ابتداي سال 

 رئیس هیات مدیره سندیکاي صنعت برق
1389ایران تا سال 

 عضو هیات مدیره سندیکاي صنعت برق
1393ایران از سال 

عضو هیات مدیره انجمن مهندسین برق و
الکترونیک تهران در یک دوره و مسئول کمیته مطالعات پست ها در انجمن در انجمن مهندسین برق و الکترونیک 

ایران در دو دوره 
 عضو هیات امناء و هیات اجرایی جامعه

1385فارغ التحصیالن دانشگاه امیرکبیر تا سال 
عضو انجمن مدیریت کیفیت ایران

:برخی ازموفقیت ها

 کننده تابلوهاي برق در ایراناولین صادر
کارآفرین منتخب صنعت برق ایران
 دریافت لوح تقدیر بعنوان صنعتگر نمونه

از دست ریاست محترم جمهور در شرکت پارس تابلو 81در سال 
 دریافت لوح تقدیر به عنوان واحد نمونه

در شرکت پارس تابلو83صنعتی در سال 
ده دریافت چهار دوره به عنوان صادر کنن

مهندسی در شرکت صانیر- نمونه در صادرات خدمات فنی
 دریافت لوح باالترین ارزش افزوده در

صادرات در صانیر

:برنامه هاي اصلی
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برنامه هاي من بیشتر متمرکز است بر کارایی و اتاق ها و ارتباط بیشتر با نهادهاي علمی و اقتصادي و اتاق هاي فکر مـی  
یر تکرار نشود و نکات منفی آنرا که شامل اقتصاد نفتی و رانتی است با برنامه ریزي در جهت سال اخ50باشد که اشتباهات 

توسعه فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و نهایتاً رشد اقتصادي در محیط هاي کسب و کار و در یـک اقتصـاد شـدیداً رقـابتی     
. ن جهت به سیاست گزاران مشـورت مـی دهـیم   شفاف و سالم و غیررانتی و مبارزه هر چه بیشتر با فساد محقق شود، در ای

مشورت هایمان باید با نگرش توسعه اقتصادي در سطح اقتصاد کالن براي رشد بیشتر و جامع در همه زمینه هاي فرهنگی، 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادي بدون تخریب محیط زیست براي توسعه پایدار باشد و از طرف دیگر در یک اقتصاد رقـابتی و  

در یک برنامه سه تا هفت ساله بـدون وارد  . هدر رفتن و یا مصرف بیش از حد حامل هاي انرژي باید جلوگیري کنیمپویا از 
هاي مشخص شکل بکیرد تا بتوانیم ) رگوالتوري(نمودن شوك باید قیمت هاي حامل هاي انرژي واقعی گردد و ساز و کار 

پتروشیمی، حمل و نقل، معادن  و کشاورزي رشد متـوازن داشـته   در همه جنبه ها از جمله در صنعت آب، برق، نفت، گاز و 
نهایتاً ما چون در حوزه صنعت برق فعال هستیم اگر اقتصاد انرژي شکل بگیرد و قیمت هاي برق واقعی شود در رشد . باشیم

. اقتصادي وضعیت اعضاء سندیکاي برق هم متحول خواهد شد و در مسیر رشد قرار می گیرند

نامزد انتخابات اتاق اراك-فارسی محمد 
اراك - 6/5/1330: متولد 

لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیر کبیر 

: رزومه و سوابق شغلی
سال 2صنایع الکترونیک شیراز به مدت 
سال 18به مدت ) سازنده انواع برجهاي انتقال نیرو ( معاونت تولید در شرکت آونگان 

تاکنون 1373پس رئیس هیئت مدیره شرکت سازه هاي فلزي یاسان از سال مدیر عامل و س

عضویت در مجامع و انجمن ها 
1385تا 1382عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی طی سال هاي .1
1385عضو هیئت رئیسه کمیته فلزي انجمن تخصصی مراکز تحقیق وتوسعه صنایع و معادن کشور از سال .2
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93تا 91ا صنعت برق از سال رئیس هیئت مدیره سندیک.3
1387وایران از سال 1386عضو هیئت رئیسه انجمن گالوانیزه کاران استان مرکزي از سال .4
1392عضو انجمن پیمانکاران خطوط و پست هاي انتقال نیرو از سال .5

افتخارات 
1387عضو فعال در نمایشگاه دستاوردهاي نوآوري وفناوري صنعت ومعدن در سال .1
1390و1388و1386و1384و1382دار برتر در هفتمین نمایشگاه بین المللی برق تهران در سالهاي غرفه .2

1393و
1384مدیر عامل واحد نمونه صنعتی استان مرکزي در سال .3
1385مدیر عامل واحد نمونه صنعتی استان مرکزي در سال .4
1389مدیر عامل واحد نمونه صنعتی استان مرکزي در سال .5
بابت انجام وتسریع پروژه طرح اتصال خطوط انتقال انرژي با 1383شده توسط وزیر وقت نیرو در سال تقدیر.6

کشور عراق 
بابت انجام و تسریع پروژه طرح اتصال 1393تقدیر شده توسط مقامات برق اقلیم کردستان عراق در سال .7

خطوط برق 
نیرو گواهی نامه ثبت اختراع طراحی برج هاي انتقال 10داراي .8

:برنامه هاي اصلی

اصالح نظام مالیاتی –پیگیري اجراي کامل موارد هفتگانه طرح تحول اقتصادي در رأس آن اصالح سیستم بانکی .1
تالش براي بهبود مستمر فضاي کسب و کار و ایجاد امنیت سرمایه گذاري براي فعاالن اقتصادي.2
دي و افزایش توان بخش بخش خصوصی در اداره امور خودکاهش تصدي گري دولت در حوزه فعالیت هاي اقتصا.3
تالش براي ارائه نظرات سازنده و تأثیرگذار بر دولت و مجلس براي کاهش و یا رفع موانع تولید و صنعت.4
تالش براي بهبود روابط اقتصادي و تجاري کشورمان در کشورهاي هدف.5
در راستاي اهداف مشتركایجاد فضاي همدلی و همگرایی در فعاالن بخش خصوصی.6
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نامزد انتخابات اتاق زنجان-ولی اله بیات
زنجان-6/2/1332: متولد

لیسانس مهندسی صنایع

:رزومه و سوابق شغلی
ف

سال 8عالیت آزاد و بدون بیمه؛ 
ش

رکت پارس سویچ؛
س

1365-1364رپرست قطعه سازي، 
م

1370-1365دیر تولید و برنامه ریزي کارخانه، 
م

1376-1370و مدیر واحد قراردادها، ABBکلیدهاي فشار قوي از HVعاونت پروژه انتقال دانش فنی 
م

1381-1377عاونت تولید و برنامه ریزي و امور پیمان ها، 
م

1383-1381عاونت بازرگانی، فروش و امور پیمانها، 
ش

ماه14، به مدت 1384-1383نی، رکت توسعه معادن روي ایران؛ معاوت طرح و برنامه و مدیر کمیته ف
ش

ماه19، به مدت 1385-1384رکت راهان توان؛ مسئول طرح و توسعه، 
م

42مترمکعب در روز و بـا سـرمایه گـذاري    650با ظرفیت MDFشرکت فیبر فشرده فارسیان؛ مدیر پروژه تولید 
ماه19، به مدت 1385-1384میلیارد ریال، 300هزار یورو و 230میلیون و 
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ش
تا کنون1385رکت پارس سویچ؛ مدیر عامل، 

م
ار و نظارت چند شرکت صنعتی در زنجانشاوره در طراحی و اج

تاثیرگذاري فعالیت هاي اتاق بازرگانی در بهبود فضاي کسب و کار ؟
اتــاق بازرگــانی بعنــوان پارلمــان بخــش خصوصــی درقــانون پــنجم توســعه از اختیــاراتی برخــوردار شــده کــه            

.تواند با انعکاس مشکالت فعاالن اقتصادي وارائه راهکارهاي عملی درتوسعه صنعت واقتصاد اثرگذار باشدمی 

برنامه هاي اصلی ؟ 
آرزوي حقیر بر این است که فرصت پیشـنهاد و حمایـت از   . در واقع برنامه هاي مورد نظر در پاسخ به سؤال قبل اعالم شد

یدکنندگان و فعاالن اقتصادي را فراهم کند را داشته باشم و اهم آنها را به ترتیب زیـر مـی   روش هایی که شرایط رقابتی براي تول
.دانم

.دفاع از رقابتی شدن هزینه هاي تولید و تالش در شناسایی نقاط ضعف و قوت آن
.دفاع از برنامه هاي سیستمی در ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی

.حمایت از توسعه بازارهاي صادراتی

مشهداتاقانتخاباتنامزد-شادمانمحسن
1347متولد
مشهدفردوسیدانشگاهبرقمهندسیلیسانسفوق

:شغلیسوابقورزومه
شرقنیروآورانشرکتعاملمدیر

مشهدنیروگاهشیفتسرمهندسی
شرقمهامشرکتخاصهايطرحمدیر
شرقصانعشرکتعاملمدیر
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:حاضرحالدراجراییعناوین
شرقصانعشرکتعاملمدیرومدیرههیئترئیس
بنیانفراستدانششرکتمدیرههیئترئیس
پارسنیرويتوانپیشروشرکتمدیرههیئترئیس
خوشسفرهمراهانشرکتمدیرههیئترئیس
برترهاآوريفنوسازيماشینصنعتیشهركخدماتشرکتمدیرههیئتعضو
ایرانبرقصنعتسندیکاي) البدلعلی(مدیرههیئتعضو

خراسانشعبه–ایرانبرقصنعتسندیکايمدیرههیئترئیس

چیست؟ایراناتاقانتخاباتدرکاندیداتوريازهدف
میبرقصنعتمخصوصاًوصنعتبخشمنافعازصیانتبازرگانیاتاقدراینجانبهدفمهمترینشدگفتهکههمانگونه

.کردپیگیريرازیرمواردندتوامیتیترواروخالصهبطوروباشد
دولتیبخشبابیشترزنیچانههمراهسازندهتعاملدراتاقسهمبیشترارتقاءجهتدرتالش

اصلی؟هايبرنامه
. شـود حـل زیـادي مسـائل بایـد راهایـن در. استصادراتوصنعتازحمایتقطعاًخالصهطوربهاینجانباصلیبرنامه

شـدن تحـریم اسـت مدتیمتأسفانه. شودحلبایدکهاستکمبسیارصادراتوتولیدوصنعتبايهمکاردرهابانکمشارکت
مشکالت،الباقی. شودمیمربوطتحریمبهمامشکالت% 30ازکمترگفتتوانمیجرأتبهامااستشدهمشکالتهمهدلیل

شناساییبایداست،شدهدارمشکلاجرادرکهحمایتیقوانینحتییاحمایتیغیریامتناقضقوانین. استخودمانقوانینضعف
.شودحلو

البرز اتاقانتخاباتنامزد-شایانناصر
1325: متولد

)تکنیکپلی(امیرکبیرصنعتیدانشگاه)الکترونیک(برقکارشناسی

:شغلیسوابقورزومه
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مخابراتشرکتدربرقکارشناس: 54–51سال
تکنوتاندرشرکترعاملمدی: 60–54سال
سیبوكایرانشرکتمدیرههیئتعضووعاملمدیرمقامقائم: 80–60سال
ساتراپآریاشرکتمدیرعامل: تاکنون81سال
انرژيآرانشرکتمدیرههیئترئیس: تاکنون81سال
خودکفاییهستهدبیروعضو

برقهايتابلوتولیدکنندگانصنفیانجمنمدیرههیئتعضودورهدو
ایرانبرقصنعتسندیکايمدیرههیئتعضودورهسه

بازرگانیاتاقنمایندگانهیئتعضودودوره
بازرگانیاتاقهايتشکلکمیسیونرییسنایبوعضو
البرزبازرگانیاتاقنمایندگانهیأتعضو

ایراناتاقدرهاکنفدراسیونوهافدراسیونملی،هايانجمنهاياساسنامهتدوینکمیتهمسؤول

چیست؟ایراناتاقانتخاباتدرکاندیداتوريازشماهدف
تشـکل صـنفی اهدافتوانیممیاتاق،اینطریقازواستهاتشکلتشکلِواقع،دربازرگانیاتاقدانیدمیکههمانطور

اسـت، بهتـر بنـابراین کنـیم، يپیگیربیشتريانسجامباراصنایعسایروبرقصنعتدرمطرحمسائلوموضوعاتیعنیسندیکا
وحقازوپیگیريراصنعتمسائلکلیهبتوانیمتادهیمافزایشرااتاقدرهاتشکلسایروبرقصنعتهايتشکلهايکرسی
.کنیمدفاعمطلوبترينحوبههاانجمناعضايحقوق

بود؟هدخواچهانتخاباتایندربرگزیدهصورتدرشماپیشنهاديواصلیهايبرنامه
طریـق ازحتمطوربهکردیم،میپیگیريایرانبرقصنعتسندیکايهمچنینوبازرگانیاتاقدرکنونتاماکهاهدافی

. رسیدخواهدنتیجهبهبیشتريجدیتوسرعتبابازرگانی،اتاق
قويهاياتاقتوانیممیانسجاموآموزشطریقازآنتقویتوهاتشکلدادنسامانجهتدرریزيبرنامهباهمچنین

.نماییمفعالیتقوهسهمشاورعنوانبهخصوصیبخشمنافعوحقوقازدفاعضمنوباشیمداشتهتري
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اصفهاناتاقانتخاباتنامزد-منتظریناکبرسید
1342: متولد
صنایعمدیریتلیسانسفوق

:شغلیسوابقورزومه
المـپ وتصـویري وصوتیهايزکنبادربتولیدامربهکهکالیوزشرکت

در1362سالدروشدمتولد1342سالدرایشان. شودمیمدیریتمنتظریناکبرسیدآقايتوسطورزدمیمبادرتمصرفکم
. گردیددانشگاهواردالکترونیکرشته

ومقـام قـائم عنوانبهابتداعدفاوزارتبهوابستهاصفهاناپتیکصنعتدرالتحصیلیفارغازپسو1367سالازنامبرده
کشـور ازدفاعیمحصولیکتکنولوژيانتقالپروژهمدیریتآنفعالیتاهمکهنمایدمیفعالیتالکترونیکبخشمدیرسپس

وسیسـتم مـدیریت صنایع،مهندسیرشتهدر1374سالدرشدباعثاجراییومدیریتیاموربهایشانوافرعالقه. بودانگلیس
.نمایداخذراخودلیسانسفوقوريبهره

. نمایدمیاقدامتصویريآیفونتولیدبهنسبتفنیمواردوبازاردرخصوصتحقیقسالیکازپسو1387سالدرکالیوز
تولیـدات بـه همرامصرفکمهايالمپ1391سالدروگرددمیدیجیتالگیرندهتولیدبهموفق1389سالدرکالیوز

عنـوان بـه مربـع متر6000زیربنايومربعمتر8000ازبیشوسعتبهزمینیدراینکهمکالیوز،کارخانه. کندمیاضافهخود
اکنـون همدههیکازبیشتالشباکهحالیدردهدمیادامهخودکاربهاصفهانالکترونیکهايشرکتترینبزرگازیکی
. باشدمیتصویريآیفونزمینهدربازارمطرحبرندهايازیکی

چیست؟ایراناتاقانتخاباتدرکاندیداتوريازهدف
اتـاق درقويپتانسیلوجودازکهانگیزاندمیبرراانسانافسوسزمانیهمهازبیشترگذاراثروآمدکارقوانینوجودخالً

ولیکنباشندداشتهوجودکشورندادياقتصنخبگانعصارهکهبازرگانیهاياتاقنیستشایسته. شویممیخبرداربازرگانیهاي
اجرايوبالتکلیفیوتردیددچارداردالزمرااقتصاديسردارانمالزمتوهمکاريکههاییسیاستاجرايوتبییندرهادولت
واردطریـق ازبتواننـد تـا نماینداقداماتاقانتخاباتدرفعالحضوربهنسبتاعضاتمامیبایدلذا. شوندخطاوسعیهايآزمون
. شودبرداشتهکشوراقتصاديراهبرديهايسیاستاجرايوتبییندرمؤثرتريهايگامهابهترینوترشایستهاعضاينمودن

؟اصلیهايبرنامه
بیشترپتانسیلاینازمملکتقانونیواجرایینظاموپیگیريالذکرفوقمواردنمودخواهیمتالششدنانتخابصورتدر

.شودمندبهره
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نامزد انتخابات اتاق اصفهان-جالل وحید دستجردي
اصفهان/ 1355: متولد

دانشگاه صنعتی اصفهان /کارشناسی مهندسی صنایع 
سازمان مدیریت صنعتی تهران/مدیریت استراتژیک

:رزومه و سوابق شغلی
سال سابقه فعالیت در صنعت برق 15-
)تاکنون(رعدسال مدیریت عامل شرکت تولیدي 5-
عضو هیات مدیره اولین دوره سندیکاي صنعت برق شعبه اصفهان-
رئیس کارگروه کسب و کار سندیکاي صنعت برق شعبه اصفهان-

از کاندیداتوري ؟هدف
تجربه سه ساله اینجانب در هیات مدیره سندیکاي برق شعبه اصفهان در بسیاري از موضوعات و مشکالت پیش آمده ایـن  

ویت نمود که حضور نماینده یا نمایندگانی از این صنعت در اتاق بازرگانی بسیار راه گشا بوده و می تواند کمک شـایانی  مهم را تق
: در بهبود فضاي پیش آمده در صنعت برق باشد، لذا با اولویت قرار دادن این هدف و همچنین پایه گذاري اهدافی چون

ایه گذاري خارجی در استانیجاد بستر مناسب براي جذب و حمایت از سرما-
هاایجاد پایگاهی مناسب براي تشکل ها و گروه -
افزایش دانش تخصصی و سطح علمی اعضاي اتاق-
.در این راه قدم  برداشتمهمراهی و همیاري با اعضا در تمامی مراحل تجاريو 

برنامه هاي اصلی ؟
ایجاد و تقویت کمیسیون انرژي در اتاق اصفهان-
اعضاء افزایش توانمندي ها و داناییاحث مرتبط با آموزش در راستاي تقویت مب-
الگوبرداري مناسب از اتاق هاي بازرگانی موفق داخلی و بویژه خارجی -
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نظام مندي و هدفمندي تشکل هاي بوجود آمده وابسته به اتاق بازرگانی-
.آن به بخش هاي دولتی و خصوصی ذیربطبویژه در صنعت برق و ارایهشناسایی توانمندي هاي اقتصادي استان-

نامزد انتخابات اتاق تهران-مهدي ناظمیان
دامغان                : متولد

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه شریف
کارشناسی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

: رزومه و سوابق شغلی

ش
موسس و مدیر عامل-93تا 87سالهاي ): فرپام(رکت فرازپنداران آریاموج 

گ
موسس و مدیر عامل-87تا 86سالهاي : روه همرسان 

I
n 2 wave systems : مدیر بازاریابی و فروش بین الملل-86سال

ف
مدیر بازاریابی و فروش-86تا 82سالهاي : ناوري موج خاور 

ز
کارشناس ارشد تحقیقات-81تا 79سالهاي : عیم 
ج

مدیر پروژه-79: هاد خودکفایی 

:اهم پروژه هاي انجام شده
ت

وسعه نرم افزار اسکن حسگر انگشت
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ت
وسعه سیستم هاي اندازه گیري سه فاز

ت
ATM, SDH,SS7,V5: حقیق و پژوهش در خصوص پروتکل هاي مخابراتی مانند 

ت
با قابلیت ارسال گزارش به پلیس1024*1024وسعه سوییچ مخابراتی 

ط
SDHراحی پروژه شبکه 

ا
روستایی استان تهرانSDHاي پروژه شبکه جر

ا
رائه طراحی برنامه ریزي استراتژیک جامع براي شرکت فناموج

ب
ــامل   ــاموج شــــ ــگاه هــــــاي فنــــ ــزاري نمایشــــ Irantelecom2005/2007.ITU: رگــــ

2006,CABSAT2007/2008, IBC 2007/2008,BCA 2007
د

ریافت انواع گواهینامه ها براي محصوالت فناموج
ش

وسیعی از مناقصات حوزه مخابراترکت در بخش
ف

میلیارد دالر قرارداد براي شرکت فناموج6روش و توسعه بیش از 
ا

مضاي توافق نامه هاي مختلف با کمپانی هاي خارجی در حوزه مخابرات و اطالع رسانی
ف

عالیت در مالزي و مدیریت حوزه بازاریابی و فروش بین الملل

هدف از کاندیداتوري ؟
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. اعده اتاق بازرگانی به تنهایی و بدون همکاري فعاالن اقتصادي به تمام ابعاد این مهم، دسـت پیـدا نخواهـد کـرد    علی الق
تجمیع توان و قابلیت هاي اتاق بازرگانی و فعاالن اقتصادي نوید تغییرات و استقرار نظرات بخش خصوصی و تولیـدي در قـوانین   

می رسد امروزه با توجه به شرایط حساس اقتصادي کشور، حضور فعاالنی از حـوزه  به نظر . کشور و پیگیري اجراي آن را می دهد
اقتصاد و بازرگانی که داراي پشتوانه علمی معتبر و به روز، آشنا با جدیدترین اصول اقتصادي و بازرگـانی، پشـتوانه تجربـی قابـل     

ساس و بحرانی باشند، بسیار ضروري بـه نظـر مـی    اعتماد، خالقیت، ذکاوت و مدیریت براي اتخاذ بهترین راهبردها در مواضع ح
امید است با حمایت اتاق بازرگانی و همراهی همکاران محترم بهترین دستاوردها تقدیم نظـام اقتصـادي و بازرگـانی کشـور     . رسد
.شود

برنامه هاي اصلی ؟
1.

حمایت از توسعه تجارت مبتنی بر تولید
ت.2

ارزش افزوده باالتروسعه کسب و کارهاي نو و حمایت از صنایع یا
ح.3

مایت از صادرات محصوالت فناورانه

نامزد انتخابات اتاق تهران-سید محمد هاشمی
سمنان1344: متولد

کارشناسی ارشد برق مخابرات دانشگاه صنعتی شریف 

:رزومه و سوابق شغلی
مدیر عامل شرکت مهندسی سازگان ارتباط:عنوان شغلی
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1370ز سال سال ا23:مدت فعالیت
طراحی و ساخت تجهیزات مخابراتی و اتوماسیون : حوزه فعالیت شرکت

تحقیقاتی تولیدي دانش بنیان : نوع شرکت 
گواهی فعالیت صنعتی، پروانه تحقیق، گواهی تحقیق و توسعه، تأییدیه دانش بنیان از معاونت علمی و : مجوزهاي شرکت
فناوري ریاست جمهوري 

: هاعضویت در تشکل
س.1

ندیکاي صنعت مخابرات 
س.2

ندیکاي صنعت برق 
ا.3

نجمن تخصصی صنایع و معادن ایران 
م.4

جمع شرکتهاي فناور 
ع.5

ضو پارك فناوري پردیس 

: افتخارات
رتبه سوم جشنواره هشتم خوارزمی -
رتبه سوم تحقیقات کاربردي در یازدهمین جشنواره خوارزمی -
دومین جشنواره خوارزمی هاي کاربردي در بیست ورتبه اول پژوهش-
توسط وزارت صنایع 1383محصول برگزیده تحقیق و توسعه در سال -
در جشنواره خالفیت و نوآوري 89کسب مقام نوآور برتر سال -
طرح برگزیده کشوري در دومین جشنواره علم تا عمل -
کسب عنوان شرکت فناور برتر در پارك فناوري پردیس-
نوع محصول فناورانه مخابراتی و اتوماسیون براي اولین بار در کشور 100یش از طراحی و تولید ب-
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؟ هدف از کاندیداتوري
ضرورت بهره گیري از تفکر دانش بنیان براي حل معضالت کنونی جامعه از جمله حوزه کسب و کار برهیچ کسـی پوشـیده   

در این راستا حضور کسانی که سالها یک بنگاه اقتصادي . بوده استنیست و این امر همواره مورد تایید و تاکید نخبگان این حوزه 
دانش بنیان را اداره کرده و علیرغم مشکالت فراوان در این مسیر موفق به ادامه راه و ایجاد ثروت و کارآفرینی براي جامعه خـود  

شرکت دانش بنیان پیشرو در حـوزه بـرق و   لذا مدیر یک . شده اند، در یک نهاد تاثیرگذار مانند اتاق بازرگانی امري ضروري است
می "سال فعالیت مستمر در این زمینه داشته و به لطف الهی موفقیت هاي فراوانی را کسب نموده است23الکترونیک که بیش از 

.تواند با حضور خود در اطاق بازرگانی در مسیر تغییر ساختار کسب و کار در کشور موثر باشد

؟ برنامه هاي اصلی
مهمترین مشکالت اتاق بازرگانی طی دوره هاي گذشته، همسو نبودن سیاست هاي آن با مسـیر حـل سـریع مشـکالت     از 

کسب و کار ناشی از بحرانهاي مختلف مانند افزایش ناگهانی قیمت ارز، تشدید تحریم ها و تغییر سیاست هاي اقتصادي دولت ها 
.ش بنیان بوده استو همچنین کم توجهی به اقتصاد صنعتی خصوصا صنعت دان

لذا چابک سازي و عملیاتی نمودن فعالیتهاي اطاق براي ایجاد آمادگی در مواجهه با تحوالت سـریع اقتصـادي و صـنعتی و    
بحرانهایی که فضاي کسب و کار را دچار چالش می نماید از مهمترین برنامه هاي اینجانب در ائتالف روزگار نو متشکل از جمعی 

.ممتاز و کارآفرین دانشگاه ها خصوصا دانشگاه صنعتی شریف می باشداز فارغ التحصیالن 


