
لیست اعضای هیئت مدیره 
انجمن صنایع نساجی ایران 

در دوره های مختلف

آبان 1397 
دبیرخانه انجمن صنایع نساجى ایران



انجمن صنایع نساجی ایران  از ششم اردیبهشت سال 1340 تحت عنوان »سندیکای صنایع نساجی و پنبه ای« توسط رادمردان 
توانایی همچون آقایان اکبر الجوردیان، ضیاء طاهری، حاج حسن تفضلی، حاج عبداله مقدم، مصطفی فرمان آرا، حاج احمد 
پور قدیری، علی کاشانی پور، ناصر پورکاشانی، قاسم هاشمی، محسن هاشمی نژاد، فاتح، منصور یاسینی و حسین عمومی 
فعالیت خود را آغاز کرد و 10 روز بعد حسن کوروس - مالک و بنیانگذار کارخانجات چیت ری- در اولین سمینار نساجی ایران 

که در شانزدهم اردیبهشت ماه برگزار شد؛ خبر تأسیس این سندیکا را به اطالع عموم رساند.
اسناد و مدارک موجود در انجمن گواهی می دهد که سندیکا پس از انجام تشریفات قانونی در سال 1348 با همکاری اتاق 
بازرگانی، صنایع و معادن ایران و وزارت کار و امور اجتماعی در تاریخ 1349/10/14 تحت شماره 458 اداره کل سازمان های 
کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی به نام »سندیکای کارفرمایان صنعت نساجی پنبه ای و الیاف مصنوعی ایران« 

ثبت شد.
یونس روحانی منش، دبیر سندیکا در سال های 1355 تا 1358 در جزوه تاریخچه صنعت نساجی ایران از انتشارات سندیکای 
صنایع نساجی ایران در سال 1355 تعداد اعضای این سندیکا را تا آبان همان سال، 31 شرکت عنوان می کند که به شرح زیر 

می باشند:

نام مدیرنام شرکتشماره

آقای حسن تفضلیریسندگی و بافندگی کاشان1
 آقای اکبر الجوردیانمخمل و ابریشم کاشان2
آقای قاسم هاشمیریسندگی و بافندگی ری3
آقای منصور متینریسندگی و بافندگی شهناز اصفهان   4
آقای جواد شرقی یزدباف )سهامی عام(5
آقای مصطفی فرمان آراپیله تکس6
 آقای محسن هاشمی نژادسهامی ریسندگی و بافندگی فرنخ7
آقای حسین عمومینساجی مازندران )سهامی عام(7
آقای شریفیصنعتی جهان )سهامی عام(9
آقای نوح نژادریسندگی و بافندگی فخرایران10
آقای ناصر پورکاشانینساجی پارس11
آقای احمد پورقدیری اطلس باف12
آقای خسروشاهینخکار13
آقای جلیل یکدانهشهرضای جدید14
آقای سیروس احمدینخریسی و نساجی خسروی اصفهان15
آقای کالهیکارخانجات چیت سازی بهشهر16
آقای شجاعیبافکار )سهامی خاص(17
آقای منصور یاسینیکارخانجات تولیدی ممتاز )سهامی خاص(18
آقای سیدمحمد کتابیریسندگی رحیم زاده و شرکاء19
آقای منصور قدوشیمریسندگی و بافندگی نجف آباد20
آقای جواد فرصتسیمین اصفهان )سهامی خاص(21
آقای محمود کسائیانریسندگی ناهید22
آقای احمد صیرفیان پورکارخانجات پروین اصفهان23
آقای امیرهوشنگ اعتمادیهنساجی شاهی24
آقای حمید کوروسکارخانجات ریسندگی و بافندگی فومنات25
آقای سیدابوالقاسم روهنینخریسی یزد )کارخانه اقبال(26
آقای مرتصی رحیم  زاده خوئینختاب فیروزان تبریز )سهامی خاص(27
آقای سلطانیان زادهریسندگی و بافندگی جنوب28
آقای عبداله مقدمکارخانجات مقدم ) کارخانه چاپ( )سهامی خاص(29
آقای جعفر جهان پناهریسندگی و قرقره نختاب اصفهان )سهامی خاص(30
آقایان دیهیمی و تبریزی زادهسعادت نساجان یزد31

که آقایان طاهری، اکبر الجوردیان، قاسم شاهی، عمومی، حسن تفضلی، محمدصادق فاتح، ناصر پورکاشانی، بنکدارپور، 
مقدادی، مصطفی فرمان آرا مسئولیت اعضای اصلی هیئت مدیره را برعهده داشته اند و آقایان حسین همدانیان و احمد 
پورقدیری به عنوان اعضای علی البدل و آقایان بهمنی، هاشمی نژاد و فاخر نیز بازرس سندیکا بوده اند و بنابر اسناد موجود، 
آقایان اکبر الجوردیان رئیس سندیکا، قاسم هاشمی نایب رئیس، مصطفی فرمان آرا خزانه دار و یونس روحانی منش دبیرکلی 

سندیکا را برعهده داشته اند. 

تاریخچه
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اكبر لباف

محمدعلی عامری 

سیدجواد سجادیمحسن آهنگریان 

حسن نیلفروش زاده 
دبیرکل هیئت مدیره

عبدالحسین اخوان 

شاهین کاظمی  حسن کاردان

رضا حمیدی

محمدرضا مقدم   

علیمردان شیبانی

عباس مقصودی

محمدجعفر شهالیی نژاد
رئیس هیئت مدیره

علی فرهی
نایب رئیس هیئت مدیره

سيدرضا الجوردی
خزانه دار هیئت مدیره

مهدی ضابطی طرقی  محمود زینیحسنعلی رمضانی سیدجعفر حسینی  احمدرضا استادزاده

علی البدل

سـال  )1397-1400(

اعضای هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران 
در دوره هجدهم
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)جایگزین صابر( هاشم سامی  
)جایگزین ناصر اتفاق( مرتضی دانایی  

) جایگزین زرندی( محمد نیکوخصال  
محمدباقر صدیقی  )جایگزین شیدانی( )علی البدل(

در سال 1360 چهار نفر بدالیل شخصی از ادامه همکاری در 
هیئت مدیره استعفاء یا کناره گیـری داشتند که چهار نفر 

جایگزین گردیدند.

علی محمد شریفی
داریوش ختائی زاده

زرندی
شیدانی

علی کاشانی پور
حسن سمائیان

صابر
ناصر اتفاق
باقر اتفاق

محمد حسن مخترع )علی البدل(
محمدرضا علیزاده )علی البدل(

)تغییرات(  سال 1360

سـال  1359- 1358

لیست اعضای هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران 
در دوره های مختلف

علی کاشانی پور
باقر اتفاق

محمدحمید اسالمی
محمد باقر صدیقی

حسن سمائیان
علیرضا صدیقی

محمدرضا علیزاده
علی شکوهی

مرتضی دانایی

سیدجالل پورقدیری )علی البدل(
غالمرضا علیمردانی )علی البدل(

سـال  1363-1365
رئیس

علی محمد شریفی
نایب رئیس

یعقوب شیرسوار

مصطفی فرمان آرا
حسین عمومی
حسن تفضلی

ناصر پورکاشانی
شجاعی

علی اکبر کالهی
ضیا تهرانی

احمد پور قدیری )علی البدل(
علی محمد شریفی )علی البدل(

مصطفی فرمان آرا
حسین عمومی
حسن تفضلی

علی اکبر کالهی
ضیا تهرانی

یعقوب شیرسوار
محمدعلی صیرفی

داریوش انصاری
احمد پور قدیری )علی البدل(

علی محمد شریفی )علی البدل(

سـال  1355-1357

سـال  1357

رئیس
اکبر الجوردیان

نایب رئیس
قاسم هاشمی

رئیس
اکبر الجوردیان

نایب رئیس
قاسم هاشمی

یعقوب شیرسوار
ناصر اتفاق

قاسم هاشمی
اکبر الجوردیان

غیاثی
مصطفی فرمان آرا

مصطفی بنی جمالی
فریبرز خروشی

داریوش انصاری
عطااله شهاب

یونس روحانی منش 

رئیس
ناصر پور کاشانی

نایب رئیس
محسن نیک نژاد

سـال  1359-1361
رئیس

محسن نیک نژاد
نایب رئیس

یعقوب شیرسوار

محمدرضا علیزاده
حسن سمائیان 

باقر اتفاق
حسن ریاحی

یعقوب شیرسوار
محمد باقر صدیقی

علی کاشانی پور
علیرضا صدیقی

علی شکوهی

محمدحمید اسالمی )علی البدل(
سیدجالل تقوی )علی البدل(

سـال  1361-1363
رئیس

علی محمد شریفی
نایب رئیس

مرتضی دانایی
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باقر اتفاق
محمد باقر صدیقی

محمدحمید اسالمی
محسن نیک نژاد حسینی 

ناصر پورکاشانی
رضا حمیدی 

علی سمائیان 
نظام الدین طباطبائی 

غالمرضا علیمردانی 

علی شکوهی )علی البدل(
سیدامیر مهاجرانی )علی البدل(

سـال  1365-1367
رئیس

علی محمد شریفی
نایب رئیس

یعقوب شیرسوار

باقر اتفاق
حسین صحت

رضا حمیدی
حسن سمائیان 
ناصر پورکاشانی

محسن نیک نژاد حسینی
تقی هسته ای 

محمدحمید اسالمی
سیدجالل پورقدیری

غالمرضا علیمردانی )علی البدل(
نظام الدین طباطبایی )علی البدل(

سـال  1369- 1367
رئیس

علی محمد شریفی
نایب رئیس

محمد باقر صدیقی

باقر اتفاق
حسین صحت

رضا حمیدی
حسن سمائیان 
ناصر پورکاشانی

محسن نیک نژاد حسینی
محمدحمید اسالمی
سیدجالل پورقدیری
غالمرضا علیمردانی

نظام الدین طباطبائی )علی البدل(

سـال  1371- 1369
رئیس

علی محمد شریفی
نایب رئیس

محمد باقر صدیقی

باقر اتفاق
حسین صحت

رضا حمیدی
حسن سمائیان 
ناصر پورکاشانی

محسن نیک نژاد حسینی
محمدحمید اسالمی
سیدجالل پورقدیری
غالمرضا علیمردانی

نظام الدین طباطبایی )علی البدل(

سـال  1373- 1371
رئیس

علی محمد شریفی
نایب رئیس

محمد باقر صدیقی

محمد حمید اسالمی
غالمرضا علیمردانی 

رضا حمیدی 
محسن نیک نژاد 

سیدحسن صدرالغروی 
نوراعالء شیخ االسالمی

احمد دقیقی 
حسن سمائیان 

سیدجالل پورقدیری 

مصطفی مقدم 
کاظم مسعود نیا 

محسن کرباسی )علی البدل(
محمد جواد عسگریان )علی البدل(

سـال  1373-1376
رئیس

علی محمد شریفی
نایب رئیس

محسن نیک نژاد

غالمرضا علیمردانی
احمد دقیقی

محمد فرقانی 
مرتضی مقدم 

نوراعالءشیخ االسالمی 
رضا حمیدی 

محمدحمید اسالمی 
غالمحسین مطهری 

سیدحسن صدرالغروی

محمد مروج حسینی
سیدجالل پورقدیری

ناصر روحانی فرد 
حسن کاردان 

حسن سمائیان )علی البدل(
مصطفی مجتبائی )علی البدل(

علیرضا سنگلجی )علی البدل(

سـال  1376-1379
رئیس

علی محمد شریفی
نایب رئیس

محسن نیک نژاد
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جمشید بصیری طهرانی
غالمرضا علیمردانی

علیرضا حائری
رضا حمیدی

عباس مقصودی
حسن کاردان

مصطفی حکیمی
محمود زینی

محمدجعفر شهالیی نژاد
شروین بادامچی

بابک زمانیان بروجنی
میرسعید شمس زاده
حسن نیلفروش زاده

محمدعلی عامری )علی البدل(
حمید نوید )علی البدل(

محمود مجیب )علی البدل(
محمد باقر کبیری )علی البدل(

حسن صدر الغروی )علی البدل(

غالمرضا علیمردانی
رضا حمیدی

غالمحسین مطهری
حسن کاردان
احمد امامی

عباس مقصودی
یعقوب شیرسوار
هوشمند بهزادان

محمود زینی

علیمردان شیبانی
محمود مجیب

محمدعلی عامری
علی محمد شریفی

محمد جعفر شهالیی نژاد )علی البدل(
میرسعید شمس زاده )علی البدل(

عباس توسلی )علی البدل(

عباس توسلی
غالمرضا علیمردانی

احمد دقیقی
رضا حمیدی

ناصر روحانی فرد
حسن سمائیان

نوراعالء شیخ االسالمی
حسن کاردان

غالمحسین مطهری

احمد امامی
عباس مقصودی

محمود زینی
علیرضا حائری

خلیل رحیمی )علی البدل(
صمد صدقی نسب )علی البدل(

سید جالل پورقدیری )علی البدل(

محمد مروج حسینی
محمود زینی

حسن کاردان
رضا حمیدی

عباس مقصودی
محمدجعفر شهالیی نژاد

عليرضا لقمان
مصطفی حکیمی
شروین بادامچی

غالمرضا علیمردانی
حسن کاردان
رضا حمیدی

عباس مقصودی
محمدجعفر شهالیی نژاد

محمود زینی
علیرضا حائری

ميرسعيد شمس زاده
مصطفی حکیمی

شروین بادامچی
حسن نیلفروش زاده

بابک زمانیان
سيدمرتضي قهاري

محمود مجیب )علی البدل(
حميد نوید )علی البدل(

سيدهادي آقايی )علی البدل(
عليرضا لقمان )علی البدل(

محمدعلی عامری )علی البدل(

لیست اعضای هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران 
در دوره های مختلف

سـال  1391- 1388

سـال  1394-1397

سـال  1391-1394

سـال  1388- 1385

سـال  1385- 1382

رئیس
محمد مروج حسینی

نایب رئیس
علیمردان شیبانی

رئیس
محمد مروج حسینی

نایب رئیس
علیرضا حائری

رئیس
علی محمد شریفی

نایب رئیس
محمدمروج حسینی

رئیس
جمشيد بصيری طهرانی

نایب رئیس
علیمردان شیبانی

رئیس
محمد مروج حسینی

نایب رئیس
علیمردان شیبانی

جمشید بصیری طهرانی
غالمرضا علیمردانی

سید جالل پورقدیری
احمد دقیقی
رضا حمیدی

ناصر روحانی فرد
حسن سمائیان

نوراعالء شیخ االسالمی
حسن کاردان

غالمحسین مطهری
غالمرضا نخباف

خلیل رحیمی
محمد فرقانی

محسن نیک نژاد
عباس توسلی )علی البدل(

عباس مقصودی )علی البدل(
علیرضا حائری )علی البدل(

سـال  1379-1382
رئیس

علی محمد شریفی
نایب رئیس

محمدمروج حسینی

بهروز محمدي
علي فرهي

محمدرضا مقدم
اكبر لباف

سيدرضا الجوردی )علی البدل(
محسن آهنگريان )علی البدل(

سيدجواد سجادی بیدگلی )علی البدل(
حسن نیلفروش زاده )علی البدل(

محمدعلی عامری )علی البدل(
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تهـران، بلوار آفریقا، کـوی تور، پالک ٨،
ساختمان انجمن صنایع نساجی ایـران

کدپستی: ١٩١٥٦٥٤٧٧٣        
info@aiti.org.ir      تلفن: ٢٦٢٠٠١٩٦
www.aiti.org.ir      فکس: ٢٦٢٠٦٩٠٥

سنگ بنای انجمن صنایع نساجی ایران که در ابتدا تحت نام سندیکای صنایع 
نساجی پنبه ای و الیاف مصنوعی ایران تاسیس شده بود در ششم اردیبهشت 
ماه سال 1340 به کوشش روان شادانی چون کاشانی پور، کورس، مقدم، تفضلی، 
الجوردی، فرقانی و بسیاری دیگر از زعمای این صنعت گذاشته شد تا مکانی 
باشد برای هم اندیشی و همکاری صنعتگران این مرز و بوم به جهت فائق 
با گذشت  اکنون  آمدن بر مشکالت و مسایل روز صنایع نساجی کشورمان. 
سال ها از تاسیس این تشکل و با تالش بی وقفه بزرگان و دست اندرکاران 
صورت  به  بود  گردیده  ایجاد  عضو  ده  با  که  اولیه  نوپای  نهال  صنعت،  این 
تشکلی توانمند و خوشنام با قریب به صدها واحد تولیدی تحت پوشش، قد 
برافراشته است و گستره تولیدات اعضای این انجمن به طیف وسیعی از انواع  
محصوالت نساجی گسترش یافته است. و بخش قابل مالحظه ای از تولید و 

صادرات این کشور را در بر می گیرد. 


