






ديگروصادیاقتفعاالناختياردرمنظوربدينمختصرتاريخچهاينتوانا،وبزرگخداوندنامذکربا

وتجارتشتهردرخصوصیبخشکسوتانپيشنيکناميادآوریباالاقلتاگيردمیقرارعالقمندان

فعاالنرديگطرفیازوبشودقدردانیآنانازطريقبدينهرمزگانمستعداستاندرمعدنوصنعت

.گردندترغيبوتشويقصنعتیوالمنفعهعامفعاليتهایاينگونهدرشرکتبرایاستاناقتصادی

ايندرامروزبهتانفر80ازبيشحدود,گذردمیبندرعباساتاقتأسيسازسال82حدودکهاکنون

ردهکوظيفهانجامدبيرکلیسمتبانيزنفر4تعدادونمايندگانهيأتاعضاءورئيسههيأتبعنواناتاق

.اند

مقدمه



وبازرگانیامورپيشرفتادوار،همهدراتاقاصلیهدفاصوالًوخصوصیبخشفعاالنآنهمههدف

میمغفرتوآمرزشطلبآنانبرایواندپيوستهايزدیرحمتبهآناناکثر.باشدمیوبودهمعدنوصنعت

ازنند،کمیخدمتراستاايندرخودتوانائیودانشبقدرواندحياتقيددرهنوزکــهآنانولینمائيم،

.دارندراپشتيبانیوراهنمائیطلباقتصادیفعاالنوعالقمندانهمه

کهحترمماعضاءهمهبطرفهمکاریدستبندرعباساتاقکنونیرئيسههيأتونمايندگانهيأتاعضاء

دولتیخشبمحترمکارکنانومديرانوخصوصیبخشفعاالنديگروباشندمیبازرگانیکارتدارای

عه،توسهماناکهاتاقعاليهاهدافراهدرهمگانیمشارکتوهمفکریوهمکاریتقاضایونمودهدراز

.استانیولیماقتصادشکوفائیدرپربارتروبهترروزهایاميدبه.نمايدمیراباشدمیتوليدوتجارت





بنـدرعباسآغـازبهتراستاينمختصررابانقلقولمستقيمازصورتجلسهاوليننشستاتـاقتجـارت

اهیکـهضمناًازهـراشـتب.آنروزبهيادماندنیمیباشدگزارشچونازهرلحاظگويابودهوکنيم،

خشـشذکراسامیوياتاريخوياحذفاسامیپيشآمـدهباشـد،اميـدعفـووبممکناستدراحياناً

اتپيشنهادیدرانشااهللاصالح.داريمولطفاًآنرابهحساباشتباهاتانسانیوکمبودمدارکبگذاريد

.تکثيرهایبعدیبکارخواهدآمد

اطاق تجارت بندرعباس





برياسـت1311مهرمـاه12اولينجلسهاطاقتجارتبندرعباسدرساعتيـکبعـدازظهـرسـهشـنبه

عاطـاقپـسازبيانـاتازطـرفحکمـرانجليلـهدرمنـافتشـکيلشـد،حکومتجليلهدردارالحکومه

تجارتوکوششدرازديـادصـادراتوتوجهـاتدولـتمعظـمبـهامـورتجـارتیجلسـهبـهرياسـت

:حکومتجليلهتشکيلوحاضرينبموجبذيل

،یحياج ميير شيمل انيدوز او ،حاج مختار مشير دواني ،حاج شيخ احمد گله داری

ج  حياج ميرحياولـیحضـورداشـتندحبيب اهلل صيدات  رری حاج ومهدی ناظم پور

.الروخراسانحاضرنبودندکهازمنتخبينبودندبواسطهمسافرتصدوق او ی

اولین جلسه اطاق تجارت



:هيئترئيسهبااکثريتآراءبهشرحذيلتعيينگرديد

وصبرایبهرياستحاجشيخاحمدگلهداریمجلسادامهپيدانمودوتاموقعتعيينمحلمخصسپس

موکولبهجلسهآتی.اطاقتجارتموقتاًدرتجارتخانهحاجشيخاحمدگلهداریجلساتتشکيلشود

اجساعتچهاربعدازظهرتعيينوجلسهباامضاءحکومتبندرعباس،ح1311مهرماه18روزسهشنبه

.حاجميرشمس،مهدیناظمپورخاتمهپيدانمودمختارمشيری،شيخاحمدگلهداری،حاج

رئيساحمدگلهداریحاجشيخ

نائبرئيسحاجمختارمشيری

صندوقدارميرحاجیصديق

منشیمهدیناظمپور



رتجلسهدومدررأسموعدتعيينشدهودرمحلتجارتخانهحاجشيخاحمـدگلـهداریوبـاحضـورحضـ

مـرانوطبقمدارکبجایماندهدراغلبجلساتبعـدیکـهاغلـببـاحضـورحک.حکمرانتشکيلگرديد

تمصـرفرئيسگمرکتشکيلمیشد،اغلبدرموردمسائلتجاریروزوياسهميهقنـدوشـکروکبريـ

سـهميهشهربندرعباسوحوزههایتابعهوترميمواصالحجادههاوديگراموراصالحیمذاکرهشدهومثالً

شکروارداتیبهقندوشکرکهعبارتازيکصدکيسهشکروچهارصدکيسهقندبودهوهمينطورحملقندو

رديـدبحـوونفرازتجارکهقبلازقانونانحصاردراينرشتهفعاليتداشتندواگذارگ15داخلکشوررابه

.تبادلنظرمیشد

عـدیانتخابشدوجلسـاتباطاقتجارتدربازاربندرعباسجهتاستقرارمحلی1312تيرماه21درتاريخ

.درآنمکاناستيجاریتشکيلگرديد





دردارالحکومـهجلسـه"مجددا1312بهمن5بعلتکسالترئيساتاقوغيبتهيئترئيسهدرتاريخ

حذيلتشـکيلایبهرياستحکمرانتشکيلشدوطیانتخاباتمياندورهایهيأترئيسهجديدبشر

:شد

بدوره اول هیات رئیسه پیش از انقال

رئيسحاجمختارمشيری
نائبرئيسحاجميرشمسالدينشمس

صندوقدارعلیاکبرتدينی
منشیمهدیناظمپور





رئيسحاجميرشمسالدينشمس

نائبرئيسحاجمحمدرحيمدوانی

صندوقدارحاجميرحاجیصديق

منشیحاجميرمحمدارفعی

بهمن14دوره دوم از اتریخ 
دی ماه 1لغایت1314

1317




.انتخابگرديد"همانهيئترئيسهدورهدوممجددا

بهمن18لغایت1318فروردین14دوره سوم از اتریخ
1320





رئيسحاجميرشمسالدينشمس

نائبرئيسمحمدرحيمدوانیحاج

منشیرضامحمدجواد

1321آبان4لغایت1321تیر9دوره چهارم از اتریخ 





رئيسحاجميرشمسالدينشمس

نائبرئيسحاجمحمدرحيمدوانی

صندوقدارشيخعبدالجليلانصاری

منشیحاجميرحاجیصديق

آرذ 28لغایت 1323آرذ28دوره پنجم از اتریخ  
1325





رئيسحاجاحمدگلهداری

نائبرئيسحاجعبدالرحمنفريدونی

صندوقدارحاجعبدالرحيمبلوکی

منشیحاجميرحاجیصديق

27لغایت1326اردیبهشت10دوره ششم از اتریخ 

1328فروردین

دورهفترتاحتماالًمدارکیدردستنيستکه1334لغايتآبانماه1328ازآخرفروردين

.اتاقبودهاست





رئيسحاجاحمدگلهداری

نائبرئيساولحاجميرحاجیصديق

نائبرئيسدوممحمدسعيدروستا

منشیاولمحمدبدری

منشیدومعبدالرضاجاللی

شهریور6لغایت1334آبان14دوره هفتم از اتریخ 
1337





رئيسحاجاحمدگلهداری

نائبرئيساولمحمدروانشيد

نائبرئيسدومبلوکیحاجمحمدرضی

منشیاولصديقحاجميرحاجی

منشیدوممحمدبدری

بهمن6دوره هشتم از اتریخ
بهمن19لغایت1337

1339





د،آقـاینايبرئيساولبجایآقـایمحمـودروانشـياندک،دورههشتمباتفاوتهمانندهيأترئيسه

.ظفریبودهاست

ایاينکـهوجـهازايـنبـهبعـدبـر.تااينمرحلهتمامنامبردگانفوقالذکربهرحمتايزدیشتافتهانـد

.تمايزیباشددرمقابلنامرفتگانکلمهمرحوماضافهمیشود

فروردین27لغایت1340فروردین26دوره نهم از اتریخ 
1344




رئيسمرحومحاجميرحاجیصديق

نائبرئيساولمحمدبدریمرحوم
نائبرئيسدوممرحومحاجقاسمعلیمدنی
منشیاولمرحومحاجحسينفرحبخش
منشیدوممرحومحاجغالمعلیمشيری
خزانهدارمرحومحاجعبداهللبلوکی
عضومرحومسيدعبداهللاقبال
عضومرحوممحمدسعيدروستا
عضوآقایميرعبداهللشمس

فروردین27لغایت1344دی26دوره دهم از اتریخ 
1348




رئيسمرحومحاجميرحاجیصديق

رئيساولنائبمرحوممحمدبدری

نائبرئيسدوممرحومحاجقاسمعلیمدنی

منشیاولمرحومسيدعبداهللداعی

منشیدوممرحومحاجغالمعلیمشيری

خزانهدارشريفیمرحوممحمدشريف

عضوهياتنمايندگانعبداهللاقبالمرحومسيد

عضوهياتنمايندگانشريفمرحوممحمدعلی

عضوهياتنمايندگانمرحومحاجحسينفرحبخش

عضوهياتنمايندگانمحومميرعبداهللشمس

عضوهياتنمايندگانمرحومابراهيمسعدی

15لغایت1348اردیبهشت4دوره یازدهم از اتریخ 

1349اسفند

اققانونجديدادغاماتاقهایبازرگـانیوصـنايعومعـادنبـهتصـويبمجلـسرسـيدودورهيـازدهماتـ1349اسفندماهدر

ينانتخاباتصورتگرفتودورهدوازدهمکهمـیتـوانآنـرااولـمجدداٌجلسهخاتمهيافتو14بندرعباسپسازتشکيل

.دورهادغامنامبردتشکيلشد




رئيسمرحومميرحاجیصديق

نائبرئيساولمرحوممحمدبدری

نائبرئيسدوممرحومحاجقاسمعلیمدنی

دارخزانهمرحوممحمدشريففريدی

منشیمرحومحاجغالمعلیمشيری

عضوهياتنمايندگانمرحومسيدعبداهللاقبال

عضوهياتنمايندگانمرحومحاجحسينفرحبخش

عضوهياتنمايندگانمرحوممحمدعلیشريف

عضوهياتنمايندگانمرحومميرعبداهللشمس

عضوهياتنمايندگانمرحومابراهيمسعدی

1349اسفند23دوره اول پس از ادغام از اتریخ 

1353اسفند23لغایت




رئيسمرحومميرحاجیصديق

نائبرئيساولمرحوممحمدبدری

نائبرئيسدوممرحومحاجقاسمعلیمدنی

خزانهدارمرحومحاجمحمدشريففريدی

منشیمرحومحاجغالمعلیمشيری

عضوهياتنمايندگانمرحومحاجحسينفرحبخش

عضوهياتنمايندگانمرحومحاجابراهيمبلوکی

عضوهياتنمايندگانمرحومميرعبداهللشمس

عضوهياتنمايندگانميرهاشماميرزادهشمس

عضوهياتنمايندگانمحمدابراهيماحمدی

عضوهياتنمايندگانعبدالقادرانصاری

عضوهياتنمايندگانعبداهللشبانآزاد

1354فرودین24دوره دوم پس از ادغام از اتریخ

1357اسفند21لغایت





طرفاتاقايرانواستانداراز1358ارديبهشت31تاريخپسازپيروزیشکوهمندانقالباسالمی،در

نبعنوانهيئتچهارنفرازبازرگانابندرعباس،وقتاستانهرمزگانبمنظوررتقوفتقامورجاریاتاق

ادارهاموراتاقبنـدرعباس1362دی26رئيسهموقتاتاقتعيينشدندوبمدتحدودپنجساليعنیتا

.بدستگرفتندرا

:اسامیهيئترئيسهموقتبشرحذيلاست

عبه بندرعباس ش –بازرگانی و صنايع و معادن اريان ااتق 
اسالمیپس از پیروزی انقالب 

مرحومحاجقاسمعلیمدنی-2مرحوممحمدبدری-1

حاجرجبحيدریهنگامی-4مرحومحاجحسينبلوکی-3

ازطرفاتاقايرانمرحومانحاجغالمعلیمشيریومحمـدرسـولصـباغی1360البتهدرخردادسال

.نگشتندزادهبجایمرحومانمحمدبدریوحاجقاسمعلیمدنیبهعضويتهيئترئيسهموقتتعيي



هميـانآمـدوصحبتازبرپائیانتخاباتاتاقبازرگانیبندرعباسب1359سالاوائلاز

رآقايـانجلسهانجمننظارتبرانتخاباتاتاقدرارديبهشتهمانسـالبـاحضـواولين

صـباحابراهيمیمديرکلوقتبازرگانیومحسنیمـديرکلوقـتصـنايعومعـادنوم

نفـرازداوطلبـان18نمايندهاستانداریدرمحلاتـاقبنـدرعباستشـکيلشـدواسـامی

.عضويتدرهيئتنمايندگاناتاقثبتگرديد

زچنـدبـارليکنامرانتخاباتبنابرشرايطزمـانیالجـرممـدتیبـهدرازاکشـيدوپـسا

.انتخاباتبرگزارشد1362بهمن12تمديدنهايتاًدرتاريخ




رئيسمحمدرسولصباغیزاده

نائبرئيساولعبداهللشبانآزاد

نائبرئيسدوممصطفیمحمدنظر

خزانهدارمحمدعظيمعلوی

منشیمحمدابراهيماحمدی

نمايندهاتاقبندرعباسدراتاقايرانعدنانجامعی

عضوهياتنمايندگانعبداهللبدری

عضوهياتنمايندگانقنبراوجهرمزی

عضوهياتنمايندگانماشااهللخوارزمی

عضوهياتنمايندگانغالمحسينی

عضوهياتنمايندگانقاسمالبرزی

عضوهياتنمايندگانکرامتبرفروشان

بهمن12دوره اول پس از پیروزی انقالب از
1362 1370اردیبهشت3لغایت

.ايندورهبعلتعدمتجديدانتخاباتبمدتهشتسالادامهيافت




رئيسمحمدرسولصباغیزاده

نائبرئيساولعبدالهشبانآزاد

نائبرئيسدوممحمودخسروی

خزانهداررجبحيدریهنگامی

منشیمحمدترابی

نمايندهاتاقبندرعباسدراتاقايرانعبدالعزيزاميرزادهشمس
عضوهياتنمايندگانمحمدرضافرحبخشيزدی

عضوهياتنمايندگانعبداهللباغستانی

عضوهياتنمايندگانمحمدحسنامراللهی

عضوهياتنمايندگانشوکتعلیدانشمند

عضوهياتنمايندگانسيدابراهيمفرهمند

عضوهياتنمايندگانمنوچهرغالميان

1370اردیبهشت22دومین دوره پس از انقالب از  1373اسفند17لغایت



انیوکـلبازرگـاداراتایاستکهاعضاءانتصـابیدوميندورهپسازانقالبدوره

تمیکردندصنايعومعادندربيناعضاءهيئترئيسهواعضاءهيئتنمايندگانشرک

قاللمجـددواتاقهایبازرگانیوصنايعومعادندرسراسرکشوربابدستآوردناست

ليعـهخصوصـیتوانستندامتيازصدورکارتبازرگانیرانيزمجدداًبدستبگيرنـدوط

جـدداًبـهناچـارکـمفـروتگشـتهبـودمجنـ،،سازیدرامراقتصادکهمدتیدراثـر

.پديدارگشت




رئيسعبداهللباغستانی

نائبرئيساولمحمدرسولصباغیزاده

نائبرئيسدومعبدالهشبانآزاد

خزانهداررجبحيدریهنگامی

منشیمحمودمستوری

نمايندهاتاقبندرعباسدراتاقايرانعدنانجامعی

عضوهياتنمايندگانهوشن،تقوائیسوروئی

عضوهياتنمايندگانعبدالعزيزاميرزادهشمس

عضوهياتنمايندگانشوکتعلیدانشمند

عضوهياتنمايندگانطيبفضيلت

عضوهياتنمايندگانابراهيمزيانی

عضوهياتنمايندگانمهدیجوادی

عضوهياتنمايندگانمحمدکنگانی

عضوهياتنمايندگانعلیباژيان

عضوهياتنمايندگانمحمدرضافرحبخشيزدی

21لغایت1373اسفند18سومین دوره پس از انقالب از 

1377شهریور



سازازاينکهمرحوممحمدرسولصباغیزادهپدرسوميندورهپسازانقالبپس

برئـيسچندماهبهرحمتايزدیپيوستند،عبدالعزيزاميرزادهشمسبـهسـمتنايـ

اولوبجایعدنانجامعیکهبهخارجازايـرانمهـاجرتنمـود،هوشـن،تقـوائی

.سوروئیبعنواننمايندهاتاقبندرعباسدراتاقايرانانتخابشدند




رئيسعبدالعزيزاميرزادهشمس

نائبرئيساولمحمدامينصباغیزاده

نائبرئيسدومغالمرضامنصوریدارا

خزانهداراحمدآزاددوالبی

منشیفرامرزفتاحی

نمايندهاتاقبندرعباسدراتاقايرانمحمدکنگانی

عضوهياتنمايندگانعلیالهدادی

عضوهياتنمايندگانمسعودشاهمرادی

عضوهياتنمايندگانغالمرضاجاتن

عضوهياتنمايندگانابراهيمعباسینيا

عضوهياتنمايندگانعلیباژيان

عضوهياتنمايندگانمهدیجوادی

عضوهياتنمايندگانمهدیعنبرافشان

عضوهياتنمايندگانمحمدعلیآبادیزاده

عضوهياتنمايندگانحبيباهللماليری

7لغایت1377دی30چهارمین دوره پس از انقالب از 

1381اسفند



رديـدگتهـراندارا،مقيمشهربعلتاينکهغالمرضامنصوری1380درابتدایسال

والبـیویحبيباهللماليریبهسمتنايبرئيسدوموبجایاحمـدآزاددبجای

سمتخزانهدارکهبواسطهمسافرتهایمکررفراغتکمتریداشتند،علیباژيانبه

.انتخابشدند




رئيسونمايندهاتاقبندرعباسدراتاقايرانمحمدامينصباغیزاده

نائبرئيساولعبدالمجيدموحدرفسنجانی

نائبرئيسدوممهردادبازرگان

خزانهدارعلیباژيان

منشیهوشن،نيکسرشتآزاد

نمايندهاتاقبندرعباسدراتاقايرانبهزاددادگر

عضوهياتنمايندگانعبدالعزيزاميرزادهشمس

عضوهياتنمايندگانفريدونشمسايی

عضوهياتنمايندگانسيديوسفقادری

عضوهياتنمايندگانحميدطيبی

عضوهياتنمايندگانکريمخميسی

عضوهياتنمايندگانکورشنجاتی

عضوهياتنمايندگاناحمدآزاددوالبی

عضوهياتنمايندگانمحمدنيکخواه

عضوهياتنمايندگانابراهيمخسروانی

16لغایت1381اسفند7پس از انقالب ازپنجمین دوره 

1385اسفند




رئيسمحمدامينصباغیزاده

نائبرئيساولبهزاددادگر

نائبرئيسدوممهردادبازرگان

خزانهدارعلیباژيان

منشیحسينیقتالیسيدمحمدعلی

نمايندگانعضوهياتعبدالصمددادگر

نمايندگانعضوهياتهاشمیسيدحمدی

نمايندگانعضوهياتمحسنزينلی

نمايندگانعضوهياتمحمدآشينه

نمايندگانعضوهياتاحمدمالئیپلی

نمايندگانعضوهياتابراهيمعمرانی

نمايندگانعضوهياتکورشنجاتی

نمايندگانعضوهياتکريمخميسی

نمايندگانعضوهياتحميدطيبی

نمايندگانعضوهياتاحمدآزاددوالبی

لغایت1385اسفند16پس از انقالب ازششمین دوره 
1389اسفند4





لغایت  1389اسفند 4پس از انقالب از هفتمین دوره 
1393اسفند 18

رئيسمحمدامينصباغیزاده

نائبرئيساولمهردادبازرگان

نائبرئيسدومصفامحمدرضا

خزانهدارسيدحمدیهاشمی

منشیحسنروحانیتازيانی

نمايندگانعضوهياتاسحاقحقيقیفرد

نمايندگانعضوهياتعلیباژيان

نمايندگانعضوهياتمالئیپلیاحمد

نمايندگانعضوهياتمحمدآشينه

نمايندگانعضوهياتعلویسيدعبدالرضا

نمايندگانعضوهياتپورحيدریابراهيم

نمايندگانعضوهياتبراهيمیقلعهقاضیعباس

نمايندگانعضوهياتکريمخميسی

نمايندگانعضوهياتحميدطيبی

نمايندگانعضوهياتاحمدآزاددوالبی





لغایت 1393اسفند18پس از انقالب از هشتمین دوره 
1398اسفند 11

رئيسمحمدامينصباغیزاده

نائبرئيساولمهردادبازرگان

نائبرئيسدومصفامحمدرضا

خزانهدارسيدحمدیهاشمی

منشیحسنروحانیتازيانی

نمايندگانعضوهياتعليرضاآقاچهدربندی

نمايندگانعضوهياتعلیباژيان

نمايندگانعضوهياتمالئیپلیاحمد

نمايندگانعضوهياتمحمدآشينه

نمايندگانعضوهياتعلویسيدعبدالرضا

نمايندگانعضوهياتپورحيدریابراهيم

نمايندگانعضوهياتبراهيمیقلعهقاضیعباس

نمايندگانعضوهياتکريمخميسی

نمايندگانعضوهياتحميدطيبی

نمايندگانعضوهياتسيديوسفقادری





1تاريخدرخميسیکريموارديبهشت30تاريخدرطيبیحميدآقاياناستعفایبا

کهاينبهتوجهباباغستانیمحمدوجعفریسيدمحمودآقايان،1397خرداد

30تاريخدربودندکردهکسبانتخاباتروزدراولنفر15ازبعدآراءبيشترين

.شدندجايگزيننمايندگانهياتعضوعنوانبه1397خرداد

هشتمین دوره پس از انقالب از 
لغایت 1393اسفند 18

1397اسفند 11





شورایاس،بندرعببازرگانیاتاقانتخاباتدورهنهمينافتادنتعويقبهازپس

هياتتعيينبهاقدامماهسهبمدت1398خردادماه7ازايراناتاقنظارتعالی

.نمودموقترييسه

خاباتدوره موقت قبل از ربگزاری نهمین دوره انت 

رئيسموسیبديعی

نائبرئيساولمحمدصالحی

نائبرئيسدوميوسفمحمدیچمردانی

خزانهدارپيامرضايی

منشیهياترييسهکرامتالهوکيلیپور





31اورزیکشومعادنصنايع،بازرگانی،اتاقانتخاباتدورهنهمين1398تيرماه

ازسپنهايتدروپرداختندرقابتبهيکديگربانامزد43وبرگزاربندرعباس

اتاقنمايندگانهيئتعنوانبهنفر15شرايطواجدنفر633ازرأیگيری

.شدندانتخابهرمزگانکشاورزیومعادنصنايع،بازرگانی،

ات کنون1398شهریور 16دوره پس از انقالب از نهمین 




رئيسمحمدرضاصفا

نائبرئيساولحسنروحانیتازيانی

نائبرئيسدوممحمدراستی

خزانهدارمحمدآشينه

منشیعبدالمجيدصباغیزاده

نمايندگانعضوهياتبدردريابان

نمايندگانعضوهياتحميدطيبی

نمايندگانعضوهياتسيدمحسنبنیهاشمی

نمايندگانعضوهياتمهراننجاتی

نمايندگانعضوهياتسيدعلیهاشمی

نمايندگانعضوهياتعلیباژيان

نمايندگانعضوهياتعبدالحميدافندی

نمايندگانعضوهياتبراهيمیقلعهقاضیعباس

نمايندگانعضوهياتحسينمعصومی

نمايندگانعضوهياتايمانجمالی

ات کنون1398شهریور 16دوره پس از انقالب از نهمین 



تحصيالتميزان:
حسابداریکارشناسی

کاریسوابق:
صفاتجارتخانهمديرعامل

هشتموهفتمدرهنمايندگانهياتعضو
هشتموتمهفدورهبندرعباسبازرگانیاتاقنمايندگانهياتو(رئيسنائب)رئيسههياتعضو

فعاني  مينه
کشاورزی

محمدرضا صفا
ییسر



ميزان تحصيالت  :
ارشدحقوقبينالمللکارشناس

سوابق کاری :
شرکتصنعتوتجارتکارپلمديرعامل

نهمهياترئيسهوهياتنمايندگاناتاقبازرگانیبندرعباسدردورههفتم،هشتموعضو
کميسيونصادراتووارداتاتاقبندرعباسرييس

 مينه فعاني 
معدن

یانیحسن روحانی اتز
ییس اولرانئب 



ميزان تحصيالت  :
ارشدمديريتبازرگانیکارشناسی

سوابق کاری :
رئيسوعضوهيئتنمايندگاندورهنهماتاقبازرگانینايب

 مينه فعاني 
بازرگانی

محمد راستی
ییس دومرانئب 



ميزان تحصيالت  :
توسعهاقتصادیدکترای

سوابق کاری :
شرکتبازرگانیآشينهمديرعامل

هياتنمايندگانوخزانهداراتاقبازرگانیبندرعباسدورهنهمعضو
هفتموهشتم،ششمهياتنمايندگاناتاقبازرگانیبندرعباسدورهعضو

 فعاني  مينه
صنعت

محمد آشینه
خزاهن دار



ميزان تحصيالت  :
مديريتدکترای

سوابق کاری :
هياتنمايندگانوهياترئيسهاتاقبازرگانیبندرعباسدورهنهمعضو
اموراقتصادیاتاقبازرگانیصنايعمعادنوکشاورزیبندرعباسمشاور
کميسيونسرمايهگذاریاتاقمشترکايرانوعمانعضو
کميسيونسرمايهگذاریاتاقمشترکايرانواماراتعضو

 مينه فعاني 
کشاورزی

اغی زادهعبدالمجید صب
سهمنشی هیات ریی 



ميزان تحصيالت  :
ديپلم

سوابق کاری :
هيئتنمايندگاندورهنهماتاقبازرگانیبندرعباسعضو
تاکنون1385هيئتمديرهومديرعاملشرکتالبدرطاليیآسياازسالرئيس

 مينه فعاني 
بازرگانی

بدر ردیابان
دگانعضو هیات نماین



ميزان تحصيالت  :
ديپلم

سوابق کاری :
هياتنمايندگاناتاقبازرگانیبندرعباسدورهششم،هفتم،هشتمونهمعضو
بندرهياتمديرهشرکتاميدترخيصرئيس

جی،اپسونوشارپ.نمايندهانحصاریمحصوالتال
 فعاني  مينه

بازرگانی

حمید طیبی
دگانعضو هیات نماین



ميزان تحصيالت  :
سازه-ارشدعمرانکارشناسی

سوابق کاری :
هيئتنمايندگاناتاقبازرگانیدورهنهمعضو
تاکنون1393هياترئيسهورئيسانجمنبتناستانهرمزگانازسالعضو
تاکنون1396رئيسخانهصنعتومعدناستانهرمزگانازسالنايب
تاکنون1372الپيمانکاریازس–رئيسهياتمديرهشرکتبندرپاديرحوزهفعاليتبازرگانینائب

تاکنون1386صنعتازسال–شرکتآبابتنساحلحوزهفعاليتمهندسیمديرعامل
 مينه فعاني 

بازرگانی

اهشمیسیدمحسن بنی
دگانعضو هیات نماین



ميزان تحصيالت  :
مهندسیصنايعکارشناسی

سوابق کاری :
هيئتنمايندگاناتاقبازرگانیبندرعباسدورهنهمعضو
شورایشهربندرعباسدورهچهارمعضو
انجمنشرکتحملونقلاستانهرمزگانرئيس
هيئتمديرهانجمنشرکتهایساختمانیاستانهرمزگانعضو
بازرسانکانونعالیکارفرمايانايرانعضو

 مينه فعاني 
صنعت

مهران نجاتی
دگانعضو هیات نماین



ميزان تحصيالت  :
ارشدکارشناسی

سوابق کاری :
هيئتنمايندگاناتاقبازرگانیبندرعباسدورهنهمعضو

سال20شرکتهرمزبتنبهمدتمديرعامل
سازدربخشساختمانانبوه

 مينه فعاني 
صنعت

سید علی اهشمی
دگانعضو هیات نماین



ميزان تحصيالت  :
ديپلم

سوابق کاری :
هياتنمايندگاندورهنهماتاقبازرگانیعضو
هياتنمايندگاندورههایپنجموششموهفتموهشتماتاقبازرگانیعضو
هياترئيسهوخزانهداردورهششماتاقبازرگانیعضو

 مينه فعاني 
معدن

علی باژیان
دگانعضو هیات نماین



تحصيالتميزان:
حسابداریکارشناسی

کاریسوابق:
صفاتجارتخانهمديرعامل

هشتموهفتمدرهنمايندگانهياتعضو
هشتموتمهفدورهبندرعباسبازرگانیاتاقنمايندگانهياتو(رئيسنائب)رئيسههياتعضو

فعاني  مينه
کشاورزی

دیعبدالحمید افن
دگانعضو هیات نماین



تحصيالتميزان:
حسابداریکارشناسی

کاریسوابق:
صفاتجارتخانهمديرعامل

هشتموهفتمدرهنمايندگانهياتعضو
هشتموتمهفدورهبندرعباسبازرگانیاتاقنمايندگانهياتو(رئيسنائب)رئيسههياتعضو

فعاني  مينه
کشاورزی

لعه عباس رباهیمی ق  اقضی
دگانعضو هیات نماین



تحصيالتميزان:
حسابداریکارشناسی

کاریسوابق:
صفاتجارتخانهمديرعامل

هشتموهفتمدرهنمايندگانهياتعضو
هشتموتمهفدورهبندرعباسبازرگانیاتاقنمايندگانهياتو(رئيسنائب)رئيسههياتعضو

فعاني  مينه
کشاورزی

حسین معصومی
دگانعضو هیات نماین



تحصيالتميزان:
حسابداریکارشناسی

کاریسوابق:
صفاتجارتخانهمديرعامل

هشتموهفتمدرهنمايندگانهياتعضو
هشتموتمهفدورهبندرعباسبازرگانیاتاقنمايندگانهياتو(رئيسنائب)رئيسههياتعضو

فعاني  مينه
کشاورزی

ایمان جمالی
دگانعضو هیات نماین












