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انجمن صنایع همگن سنگ های تزئینی و مصالح ساختمانی -2                                                              غذایی همگن انجمن صنایع -1  

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 رئیس هیأت مدیره  راوریجلیل کاربخش  1

 نایب رئیس هیأت مدیره  محمد امینیان 2

 نایب رئیس دوم هیأت مدیره حامد بدر آبادی 3

 خزانه دار مازیار میرحسینی 4

 عضو اصلی محسن مجرین 5

 عضو اصلی اکبر بصیری 6

 دبیر الهام درخشان  7

 ثبت برگزاریآخرین وضعیت : انتخابات هیأت مدیره ، درحال انجام مراحل 

 مرج صدور : خانه صنعت ، معدن و تجارت

 

 انجمن صنایع همگن پالستیک-4انجمن صنایع همگن کود و سم                                                         -3

                            

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 انجمن صنایع همگن سلولزی و نساجی و صنعت چاپ-6صنایع همگن خودرو و نیرومحرکه و قطعه سازی                        انجمن -5

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 رئیس هیأت مدیره  محمد علی عرب نژاد خانوکی 1

 نایب رئیس هیأت مدیره  محمودعلی ژام 2

 خزانه دار حسن گنجی 3

 عضو اصلی کیا تیمور عادلی 4

 دبیر اسماعیل عباس زاده 5

 آخرین وضعیت : انتخابات هیأت مدیره ، درحال انجام مراحل ثبت برگزاری

 مرج صدور : خانه صنعت ، معدن و تجارت

 

 

 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 رئیس هیأت مدیره  سید حسین مهاجرانی 1

 نایب رئیس هیأت مدیره  عباس عزیز زاده 2

 خزانه دار رضا انجمن شعاع 3

 عضو اصلی یاسر مقصودی 4

 دبیر احمدرضا نیک طبع 5

 رگزاریبهیأت مدیره ، درحال انجام مراحل ثبت آخرین وضعیت : انتخابات 

 مرج صدور : خانه صنعت ، معدن و تجارت

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 رئیس هیأت مدیره  منصور ترابی 1

 نایب رئیس هیأت مدیره  سعید علیپور مقدم 2

 خزانه دار محمد ضیاء ابراهیمی 3

 عضو اصلی مهدی نعمت 4

 دبیر مریم غفاری 5

 آخرین وضعیت : انتخابات هیأت مدیره ، درحال انجام مراحل ثبت برگزاری

 مرج صدور : خانه صنعت ، معدن و تجارت

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 رئیس هیأت مدیره  زمان زاده سید سعید 1

 نایب رئیس هیأت مدیره  حسین افرازی 2

 خزانه دار کامبیز حزینی 3

 عضو اصلی احمد دهش 4

 عضو اصلی مهدی ضیاء ابراهیمی 5

 عضو اصلی علی سرباز پور 6

 عضو اصلی محمدعلی خوارزمی 7

 دبیر سید محمد حسین میرنجفی زاده 8

 رگزاریبهیأت مدیره ، درحال انجام مراحل ثبت آخرین وضعیت : انتخابات 

 مرج صدور : خانه صنعت ، معدن و تجارت

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 رئیس هیأت مدیره  مشکانی سینا 1

 نایب رئیس هیأت مدیره  حسن علی احمدی 2

 خزانه دار شیرزاد گرامی 3

 عضو اصلی سیامک نجار منصور  4

 دبیر رامشاد طهماسبی 5

 آخرین وضعیت : انتخابات هیأت مدیره ، درحال انجام مراحل ثبت برگزاری

 مرج صدور : خانه صنعت ، معدن و تجارت



استان کرمانلیست انجمن های تحت عضویت خانه صنعت ، معدن و تجارت   

 

 

 

 

 

 صنفی کارفرمایی تولید کنندگان بتن آماده شهرستان کرمان-8                                                         انجمن دانش بنیان استان کرمان -7

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 رئیس هیأت مدیره  عماد جمعه زاده 1

 نایب رئیس هیأت مدیره  سید احمد سیف الحسینی 2

 خزانه دار عابد شیخ بهایی 3

 عضو اصلی مرتضی ایرانمنش 4

 عضو اصلی مجید نورانی  5

 دبیر سمیه نجمی زاده 6

 در حال دریافت پروانه آخرین وضعیت : 

 مرج صدور : اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی 

 

 قطعه ساز   انجمن صنفی کارفرمایی فلز تراش ، ماشین ساز و -10                         انجمن توسعه فرهنگ کار آفرینی شهرستان رفسنجان -9

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 رئیس هیأت مدیره  سعید علیپور مقدم 1

 نایب رئیس هیأت مدیره  حمیدرضا ایرانمنش 2

 مدیرعامل بابک فارسی 3

 خزانه دار سید محمود ابطحی 4

 عضو اصلی حسینی نژادسیدعلی  5

 عضو اصلی امان اهلل جوانشاه 6

 عضو اصلی فریبا مرتضوی 7

 عضو اصلی علی بهشتی پور 8

 عضو اصلی کامبیز حزینی 9

 عضو اصلی رضا اسماعیلی 10

 ثبت شده آخرین وضعیت : 

 وزارت کشورمرج صدور : 

 

 انجمن همگن معادن سنگ های ساختمانی و نما مصالح ساختمانی-12انجمن همگن معادن فلزی                                                               -11

 

 

 

 

 

 

 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 رئیس هیأت مدیره  محمد حسین انجمن شعاع 1

 نایب رئیس هیأت مدیره  امیر عباس پور بحرینی 2

 دبیر مرتضی پور جعفری 3

 بازرس حسین مرادی 4

 آخرین وضعیت : ثبت شده

 مرج صدور : اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 رئیس هیأت مدیره  محمد حسین رشیدی کیا 1

 نایب رئیس هیأت مدیره  محمد سیف زاده کرمانی 2

 خزانه دار جواد پورشیری 3

 دبیر امین مقیمی زاده 4

 عضو علی البدل بهزاد با مروت 5

 عضو علی البدل محمدرضا رمضانی 6

 بازرس جالل زندوکیلی 7

 بازرس علی البدل مسعود حیدری 8

 آخرین وضعیت : ثبت شده

 مرج صدور :  اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 رئیس هیأت مدیره  سید محمد باقر مصطفوی 1

 نایب رئیس هیأت مدیره  مالک بحرینی 2

 خزانه دار احمد زارعی جالل آبادی 3

 عضو اصلی محمد رضا شجاع 4

 دبیر حسین محمدیان 5

 آخرین وضعیت :  انتخابات هیأت مدیره ، درحال انجام مراحل ثبت برگزاری

 مرج صدور :  خانه صنعت ، معدن و تجارت

 سمت نام خانوادگینام و  ردیف

 رئیس هیأت مدیره  علی ناروئی 1

 نایب رئیس هیأت مدیره  ناصر نادری 2

 خزانه دار علی قرائی خضری 3

 عضو اصلی یادگار سلطانی نژاد 4

 دبیر مرتضی عبادی 5

 آخرین وضعیت :  انتخابات هیأت مدیره ، درحال انجام مراحل ثبت برگزاری

 معدن و تجارتمرج صدور :  خانه صنعت ، 
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 انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک -16                                          صنایع همگن کانی های غیرفلزی        -15

 

 

 

 

 

 انجمن صنایع همگن فرآوری مواد معدنی -18                                                   انجمن صنایع همگن شیمیایی -17

 

 

 

 

 

 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 رئیس هیأت مدیره  اباذر خواجوئی نژاد 1

 نایب رئیس هیأت مدیره  علیرضا محمدی 2

 خزانه دار علی افضلی نیا 3

 عضو اصلی محمد امانی 4

 دبیر مجید رضائی لری 5

 آخرین وضعیت :  انتخابات هیأت مدیره ، درحال انجام مراحل ثبت برگزاری

 مرج صدور :  خانه صنعت ، معدن و تجارت

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 رئیس هیأت مدیره  جواد شارعی حداد زاده 1

 نایب رئیس هیأت مدیره  محمودیانعلی  2

 خزانه دار علی باقری 3

 عضو اصلی عباس باقری 4

 دبیر معین شارعی حداد زاده 5

 آخرین وضعیت :  انتخابات هیأت مدیره ، درحال انجام مراحل ثبت برگزاری

 مرج صدور :  خانه صنعت ، معدن و تجارت

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 رئیس هیأت مدیره  سعید فخاران 1

 نایب رئیس هیأت مدیره  مظفر محمدی 2

 خزانه دار جواد سلطانی 3

 عضو اصلی محمد مهدی علم خانی 4

 دبیر سینا فخاران 5

 آخرین وضعیت :  انتخابات هیأت مدیره ، درحال انجام مراحل ثبت برگزاری

 مرج صدور :  خانه صنعت ، معدن و تجارت

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 رئیس هیأت مدیره  کامشاد کاویانی جوپاری 1

 نایب رئیس هیأت مدیره  هوشنگ نوری 2

 خزانه دار حامد عادلی 3

 عضو اصلی امیرخسرو شهریاری 4

 دبیر مهدی هاشمی 5

 آخرین وضعیت :  انتخابات هیأت مدیره ، درحال انجام مراحل ثبت برگزاری

 مرج صدور :  خانه صنعت ، معدن و تجارت

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 رئیس هیأت مدیره  محمد رضا نعمت اللهی 1

 نایب رئیس هیأت مدیره  مهدی ضیاء ابراهیمی 2

 خزانه دار ابوالقاسم وثوق 3

 عضو اصلی علی اکبر مشرفی 4

 دبیر علیرضا صحبتی 5

 آخرین وضعیت :  انتخابات هیأت مدیره ، درحال انجام مراحل ثبت برگزاری

 مرج صدور :  خانه صنعت ، معدن و تجارت

 آخرین وضعیت : مجمع هیأت موسس 

 مرج صدور :  خانه صنعت ، معدن و تجارت


