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محمدرضا نجفی منش علیرضا محمدی دانیالیهرویک یاری جانیانفریال مستوفی محمد الهوتی

ــردای بهتر ــرای ف تالش ب

بــا رویکــرد نوین
ــای  در فعالیت ه
ــن ــران و چی ای



اتــاق بازرگانــی و صنایــع ایــران و چین، تشــکلی اســت که با ماموریت توســعه فعالیت های اقتصادی بین دو کشــور تشــکیل 

شــده اســت. ایــن تشــکل بــا شــکل گیری موضوعــات مهمــی ماننــد پیوســن ایــران بــه ســازمان همکاری هــای شــانگهای٬ یک 

کمربنــد - یــک جــاده و همچنیــن ســند همکاری هــای 25ســاله ایــران و چیــن٬ بــا هیئت مدیــره جدیــد و قدرمتنــد و بازنگری 

کامــل در شــیوه ها و عملکــرد اتــاق٬ زمینــه توســعه و پویایــی بیشــر کســب و کارهای اعضــاء در ســال های پیــش رو را موجب 

و گره هــای مشــکالت بازرگانــان در تجــارت بــا چین را بگشــاید. 

چشم انداز 

اتاقی پیرشو و چابک در ارائه راه حل های جامع جهت توسعه روابط تجاری دو کشور

ماموریت 

تالش برای بهبود روابط تجاری دو کشور از طریق ارائه خدمات کاربردی جامع به اعضاء و حفاظت از منافع اعضاء

ارزش های بنیادی

شفافیت، استفاده از خرد جمعی، کار تیمی منسجم، مسئولیت پذیری و پاسخگوئی بر پایه رای و مشارکت اعضاء

گــروه »تــالش بــرای فــردای بهــر« هــم پیــان می شــوند در آســتانه انتخابــات هیئــت مدیــره اتــاق ایــران و چیــن بــا پایبندی 

بــه حفــظ قوانیــن و اساســنامه اتــاق و اصــول اخالقــی برنامه هــای خــود را بــه رشح زیــر اعــالم مــی دارد. 

1- برنامه ریزی برای مشارکت حداکرثی اعضاء 

2- ارتقــای جایــگاه بخــش خصوصــی در مناســبات تجــاری دو کشــور بــا توجــه بــه عضویــت ایــران در پیان هــای ســازمان 

همــکاری شــانگهای و ســند همکاری هــای 25ســاله ایــران و چیــن

3- تالش در جهت توسعه صادرات غیرنفتی 

4- دفاع از منافع اعضا و انعکاس صدای اعضا اتاق در نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز

5- مشاوره و ارائه راه کارهای قانونی برای اعضا در دعاوی با طرف های چینی

6- تــالش در جهــت توســعه روابــط بــا ســفارت های جمهــوری خلــق چیــن و جمهــوری اســالمی ایــران درجهــت تســهیل در 

ارائــه مناســب خدمــات بــه اعضــا

7- گسرش روابط با اتاق استان ها و متامی دست اندرکاران مرتبط به منظور تسهیل تبادالت تجاری با چین

8- اســتفاده از ظرفیــت و پتانســیل مؤسســات حرفــه ای مشــاوره داخلــی و خارجــی معتــر در زمینه هــای مختلــف مدیریت 

مالــی، حقوقــی، مالیاتــی، بانکــی و بیمه

۹- مشــاوره در زمینــه راهــردی و عملیاتــی رسمایه پذیــری بــراى اعضا و برقــراری دوره های آموزشــی و توامنندســازی در زمینه 

رسمایه پذیــری و رسمایه گذاری هــای موردنظــر بــراى اعضــا

10-تالش در جهت افزایش توریسم میان دو کشور



فریال مستوفی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد و آمار   
   

سوابق و فعالیت ها: 
فریــال مســتوفی هســتم عضــو هیئــت مناینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران و ایــران و رئیــس کمیســیون بــازار 

پــول و رسمایــه و همچنیــن رئیــس مرکــز خدمــات رسمایه گــذاری اتــاق بازرگانــی تهــران. از بــدو رشوع اتــاق 

مشــرک ایــران و چیــن عضــو هیئــت مدیــره و در دوره هائــی نایــب رئیــس بــوده ام در دوره قبــل بدلیــل 

مشــغله کاری زیــاد در انتخابــات رشکــت نکــردم، بطــور خالصــه فعالیــت گــروه مــا در زمینــه مدیریــت و 

انجــام پروژه هــای صنعتــی – معدنــی و امــور بازرگانــی اســت و تاکنــون گــروه مــا بــا همــکاری و مشــارکت 

مجموعه هــا و رشکت هــای معظــم صنعتــی، مالــی و تجــاری، بازرگانــی داخلــی و خارجــی موفــق بــه عقــد 

ــرا  ــت اج ــز در دس ــی نی ــم و پروژه هائ ــی بوده ای ــوالدی و معدن ــدد ف ــای متع ــرای پروژه ه ــرارداد و اج ق

داریــم. شــایان ذکــر اســت بیــش از 2 میلیــارد دالر فاینانــس بــرای پروژه هائــی کــه اجــرا منــوده و یــا در حــال 

اجــرا هســتیم تأمیــن منوده ایــم. بــا بیــش از 30 ســال همــکاری بــا رشکت هــای بــزرگ و درجــه یــک غــرب 

ــا و چیــن و نحــوه مذاکــره و نحــوه قــرارداد کســب  و رشق تجربــه ارزنــده ای از روش کار و فرهنــگ اروپ

منــوده ام کــه عالقمنــدم ایــن تجربیــات را بــه نفــع کشــور و رشکت هــای بخــش خصوصــی بــه مشــارکت 

ــران در ســازمان همــکاری  ــت ای ــن و عضوی ــران و چی ــه ســند همــکاری 25 ســاله ای ــا توجــه ب بگــذارم. ب

شــانگهای و مــگا پــروژه جــاده - کمربنــد و همچنیــن پیرشفتهای کشــور چیــن در زمینه تکنولــوژی، صنعتی، 

زیرســاخت )ریــل( و غیــره ایجــاب می کنــد کــه برنامــه اســراتژی کوتــاه، میــان و بلنــد مــدت برای اســتحکام 

روابــط بیــن ایــران و چیــن تدویــن شــود کــه بــرای طرفیــن بــرد بــرد باشــد. 

محمد الهوتی
دانش آموخته علم اقتصاد   
   

سوابق و فعالیت ها: 
مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره رشکــت تجــارت بین املللــی اریــن از ســال ١٣٦٨-١٣٧٣، تاســیس بازرگانــی 
الهوتــی در ســال ١٣٧٤ تــا کنــون، احــداث و بهره بــرداری کارخانــه تولیــد چــرم الهوتــی از ســال 1377 تــا 
کنــون، عضــو اتحادیــه تولیــد کننــدگان و صــادر کننــدگان ســاالمبور و چــرم ایــران از ســال ١٣٧٥ تاکنــون، 
تولید کننــده و صادر کننــده محصــوالت چرمــی، واردات اقــالم مختلــف )ماشــین آالت نســاجی، مــواد 
شــیمیایی، الســتیک خــودرو و کاغــذ( از ســال 1368 تــا کنــون، عضویــت در اتــاق مشــرک ایــران و آملــان، 
عضویــت در اتــاق مشــرک ایــران و ایتالیــا، عضویــت در اتــاق مشــرک ایــران و چیــن، عضویــت در انجمــن 
واردکننــدگان الســتیک خــودرو، رئیــس کنفدراســیون صــادرات ایــران از ســال 1394 تــا کنــون، عضــو هیئــت 
مدیــره و رییــس اتحادیــه تولیــد کننــدگان و صــادر کننــدگان ســاالمبور و چرم ایــران از ســال -1398 تــا کنون، 
عضــو هیئــت مناینــدگان اتــاق ایــران در دوره هفتــم، هشــتم و نهــم، عضــو کمیســیون توســعه صــادرات 
اتــاق ایــران دوره هفتــم و هشــتم و نهــم، عضــو هیئــت مؤســس انجمــن واردکننــدگان الســتیک خــودرو 
ــورای  ــو ش ــی( 1395-1397، عض ــی )مل ــت و بخش خصوص ــوی دول ــورای گفت و گ ــو ش ــران، عض ــاق ای ات
گفت و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی )اســتان تهــران( از ســال 95 تــا کنــون، عضــو هیــات رییســه کمیتــه 
ــدگان  ــه انتخــاب صادرکنن ــی )ICC( از ســال 1398-1395، رییــس دبیرخان ــی بین امللل ــاق بازرگان ــی ات ایران
منونــه اســتان تهــران ســال 1396، رییــس دبیرخانــه انتخــاب صادرکننــدگان منونــه اســتان تهــران ســال 1397، 
عضــو هیــات مناینــدگان اتــاق تهــران دوره نهــم، رییــس کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات اتاق 
تهــران دوره نهــم، عضــو کمیتــه ارزی اتــاق ایــران، رییــس دبیرخانــه انتخــاب صادرکننــدگان منونــه اســتان 

تهــران ســال 1399، رییــس دبیرخانــه انتخــاب صادرکننــدگان منونــه اســتان تهــران ســال 1400



محمدرضا نجفی منش
کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی رشیف   
   

سوابق و فعالیت ها: 
نجفی منــش فارغ التحصیــل دانشــگاه صنعتــی رشیــف اســت. بعــد از دانشــگاه در زمینــه ریخته گــری فــوالد 

ــود. او  ــه ب ــن زمین ــران را تاســیس کــرد کــه در زمــان خــود جــزو موفق تریــن رشکت هــا در ای رشکــت پولی

ــا  ــش ســپس ب ــود. نجفی من ــران ب ــران ای ــان جــزو موسســان و عضــو انجمــن و ســندیکای ریخته گ هم زم

ورود بــه صنعــت خــودرو جــزو بنیان گــذاران و هیئــت موســس انجمــن قطعه ســازان شــد و شــش دوره بــا 

رأی اکرثیــت اعضــا به عنــوان عضــو هیئت مدیــره انجمــن مشــغول بــه فعالیــت بــوده اســت. او در حــوزه 

تولیــد قطعــات خــودرو گــروه فــر لــول را تاســیس کــرد و همچنیــن واحدهــای دیگــری مثــل آســیا لنــت 

پــارس و رشکــت اتحــاد طالیــی آســیا را تاســیس کــرده کــه در زمینــه خدمــات پــس از فــروش فعالیــت دارنــد. 

نجفی منــش همچنیــن ســه دوره در اتــاق بازرگانــی مناینــده  تهــران و در اتــاق مشــرک ایران و فرانســه عضو 

ثابــت بــوده اســت. 

هرویک یاری جانیان
فارغ التحصیل رشته اقتصاد   

   

سوابق و فعالیت ها: 
هرویــک یاری جانیــان رئیس                    هیئت مدیــره اتــاق مشــرک ایــران و ارمنســتان اســت و ســابقه حضــور در اتــاق 

ایــران و چیــن را هــم در کارنامــه دارد. او در ســال 1353 متولــد شــده و در رشــته اقتصــاد تحصیــل کــرده 

اســت. هرویــک یاری جانیــان از ســال 1373فعالیــت در رشکــت صنایــع ماشین ســاز ســینگر را کــه در ســال 

38 توســط پــدر او تاســیس شــده آغــاز کــرد. او پــس از پنــج ســال از ورودش بــه رشکــت پــدری بــه عنــوان 

ــک  ــد. هروی ــت درآم ــره رشک ــت هیئت مدی ــه عضوی ــت انتخــاب و در ســال 1384 ب ــی رشک ــر بازرگان مدی

یاری جانیــان در ســال 1388 ریاســت رشکــت خورشــید دریــای رشق را برعهــده گرفــت کــه از رشکت هــای 

     برتــر در حــوزه ماشــین های      تزریــق پالســتیک و چیلرهــای صنعتــی اســت. 





حسین اخوان
 دکرای حقوق بین امللل عمومی   
   

سوابق و فعالیت ها: 
عضویــت اتــاق ایــران – چیــن، مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره و ســهام دار رشکــت، رئیــس هیئــت مدیــره و ســهام دار 

رشکــت امیــد نیــکان، مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره و ســهام دار رشکــت، رئیــس هیئــت مدیــره و ســهام دار رشکــت 

ســتاره طالیــی کیــش، رئیــس هیئــت مدیــره و ســهام دار رشکت قطــران گل ایــران، رئیــس هیئت مدیــره و ســهام دار رشکت 

نیکان نگار افــزار، رئیــس هیئــت مدیــره و ســهام دار رشکــت وصــال قشــم، رئیــس هیئــت مدیــره و ســهام دار رشکــت بریــن 

ســازان مشــهد، رئیــس هیئــت مدیــره و ســهام دار رشکــت سیبســتان، رئیــس هیئــت مدیــره و ســهام دار رشکــت نیــکان 

شــهد بــارز، رئیــس هیئــت مدیــره و ســهام دار رشکــت نفــران قشــم، رئیــس هیئــت مدیــره و ســهام دار رشکــت فــن آوران 

الکرونیــک پیشــتاز، نایــب رئیــس هیئــت مدیــره و ســهام دار رشکــت نســیم گســر نفت، رئیــس هیئت مدیــره و ســهام دار 

رشکــت پخــش آریــن جرعــه، مدیــر و مالــک مجتمــع تجــاری و اداری و پذیرایی گلســتان، رئیس هیئــت مدیره و ســهام دار 

رشکــت توســعه گردشــگری مهــر نیــکان، رئیــس هیئت مدیــره و ســهام دار رشکت مــوج نیــکان، مدیرعامــل و رئیس هیئت 

مدیــره و ســهام دار رشکــت نورایســتا پالســتیک، مدیرعامــل و ســهام دار موسســه اهــداف نیــکان، رئیــس هیئــت مدیــره و 

ســهام دار رشکــت رسمایه گــذاری تدبیــر نیــکان، رئیــس هیئــت مدیــره و ســهام دار رشکــت توســعه آریا پیونــد، رئیس هیئت 

مدیــره و ســهام دار رشکــت پایــا پالســت ایرانیــان، رئیــس هیئــت مدیــره و ســهام دار رشکــت نــور ایســتا خراســان، رئیــس 

هیئــت مدیــره و ســهام دار رشکــت ایمــن ایســتا الکریــک، مدیرعامــل و مالــک مرکــز ســالمت و تــن آســایی هانــا، مــدرس 

دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران جنــوب، رئیــس هیئــت مدیــره و ســهام دار رشکت پلیمــری تدبیر نیــکان، رئیس هیئت 

مدیــره و ســهام دار رشکــت رزق فــردوس بریــن

محمد مهدی طباطبایی
لیسانس مرجمی زبان انگلیسی   

   

سوابق و فعالیت ها: 
عضو هیات مدیره اتحادیه صادر کنندگان خشکبار ایران )دو دوره(

عضو هیات مدیره اتحادیه صادر کنندگان گیاهان دارویی )دو دوره(

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشرک ایران و هند )دو دوره(

مشاور کنفدراسیون صادرات )از بدو تاسیس تا کنون(



علی حمزه نژاد
کارشناسی ارشد مدیریت )MSM(، از دانشگاه بوستون-امریکا   
   )DBA( دکری حرفه ای مدیریت کسب و کار
   

سوابق و فعالیت ها: 
- حدود 50 سال، فعال در تولید، معدن، صادرات و واردات. 

- عضویــت در اتــاق بازرگانــی، صنایــع و معــادن ایــران و تهــران. و دریافــت کارت بازرگانــی به نــام رشکــت 

بازرگانــی حمزه نــژاد، ســپس به نــام رشکــت عالــی دار، از ســال 1357. 

- 5 دوره عضویت در هیات منایندگان اتاق ایران. 

- در حــال حــارض عضــو هیــات مدیــره اتــاق مشــرک ایــران و انگلیــس، ایــران و کانــادا، ایــران و افغانســتان، 

و مجمــع فعــاالن توســعه اقتصــاد ایــران هســتم. 

- عضویــت در اتــاق ایــران و چیــن، انجمــن مدیــران صنایــع، خانــه معــدن ایــران، اتحادیــه تولیــد کننــدگان و 

صادرکننــدگان مــواد معدنــی ایران. 

فرشید فرزانگان )بازرس(
دکرای مدیریت حرفه  ای کسب و کار از موسسه QAL انگلستان تهران   
دانش آموخته فوق دکرا مدیریت اسراتژی از دانشگاه تربیت مدرس   
   

سوابق و فعالیت ها: 
مدیریت عامل رشکت آترین فرازان آوین

ریاست هیأت مدیره رشکت اکسیر زیبایی پارسیان

ریاست هیأت مدیره رشکت انصار توسعه تجارت نصیر

ریاست اتاق بازرگانی ایران و امارات از سال 2019 تا سپتامرب 2021

مشاوره کسب و کار تجارت بین  املللی رشکت های متعدد تولیدی و بازرگانی 



ــردای بهتر ــرای ف تالش ب

بــا رویکــرد نوین
ــای  در فعالیت ه
ــن ــران و چی ای

چهارشنبه سوم آذر
۹ صبح

هتل استقالل

قرار ما؛ رای به10 کاندیدا
انتخابات اتاق ایران و چین


