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Iraj Aftabi 
ایرج آفتابی

Ich bin Geschäftsführer und Inhaber der Firma Ista Thakim Part und IsoTechpart GmbH und 
bin seit ca. 10 Jahre Mitglied der AHK bin noch Mitglied der Geschäftsführung der verband 
von Iranische Bauchemie Produzierende Firmen. Ich habe an 4 verschiedenen Hochschulen 
in Deutschland studiert und bin Bauingenieur und Doktorand an der TU- Cottbus. Mein 
beide Werken beschäftigen ca. 50 Mitarbeiter und sind in Stahl und Chemie bzw. Berg und 
Tunnelbau Sektor tätig. 

1. Entwicklung der deutsch-iranischen Wirtschaftsbeziehungen
2. Unterstützung der Mitglieder in Krisenzeiten und Erweiterung digitaler Angebote der 
AHK-Iran
3. Transparenz in der Organisation der AHK-Iran
4. Enge Zusammenarbeit mit dem DIHK und der Iran-Kammer
5. Vorbereitung der AHK für die Zeit nach Sanktionen und Corona-Pandemie
6. Strategische Kooperationen mit gewählten IHKs in Deutschland und Iran
7. Entwicklung einer Export-Initiative
8. Einteilung der Mitglieder für effektivere Dienstleistungen 

• کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه Mainz آلمان و مدرک دکتری از دانشگاه Cottbus آلمان
• 8 سال مدیر عامل شرکت Minova GmbH شعبه ایران فعال در زمینه تامین و ساخت تجهیزات مورد استفاده در ، 

معادن و تونلها از2012 تاکنون مدیر عامل شرکت ISOTECH Part آلمان فعال در زمینه ساخت و تولید تجهیزات مورد 
استفاده در تونل و معدن. این تجهیزات در مجتمع و کارخانه این شرکت در ایران با بهره گیری از 50 نیروی متخصص 

تولید می گردد. شرکت دانش بنیان و دارای گواهینامه آزمایشگاه 17025 از مرکز ملی تایید صالحیت ایران و ایزو 
TÜV NORD 45001/14001/9001

عضو هیات رئیسه انجمن تولیدکنندگان محصوالت شیمیایی ساختمان

1. توسعه روابط تجاری ایران و آلمان
2. ارائه خدمات حمایتی در دوران تحریم (خدمات برخط و انتقال پول(

3. شفافیت در تمامی امور برای ذینفعان اصلی )همکاران، اعضاء و کارمندان(.
4. همکاری تنگاتنگ و توسعه روابط با اتحادیه اتاق های بازرگانی آلمان و اتاق ایران بر پایه اساسنامه اتاق و

5. افزایش برنامه های علمی و آموزش در راستای ارتقاء روابط تجاری دوجانبه
6. همکاری های استراتژیک با اتاق های بازرگانی منتخب در آلمان و ایران

7. افزایش خدمات اتاق در زمینه صادرات از ایران به آلمان
8. طبقه بندی اعضا جهت ارائه خدمات بیشتر و حمایت از زنان کارآفرین 
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Shahin Asghari 
 شاهین اصغری

-Mitglied der Energiekommission der iranischen Handelskammer
-Vorsitzender der Kommission für Industrie der Jugendhandelskammer von Teheran
- Berater des iranischen Exporteur Verbandes
-Gründer und CEO der Maad Energy Companies Group
-Vorstandsmitglied der HT GmbH
-Besitzer von Maad Kraftwerken
-Generalüberholung der Gasturbinen von Siemens, usw
-Lieferung und Installation von Gaskraftwerken
-Lieferant von Rohstoffen für die Petrochemieindustrie
-Investor in Energie-Startups
-Fließend Deutsch und Englisch

- Zusammenarbeit mit dem Startup-Ökosystem - effektiven Kommunikation zwischen irani-
schen und deutschen Startups
- Erstellung eines industriellen Diagnoseprogramms für die Mitglieder
- Entwickeln die Rolle der Jugend in der Kammer
- Kontinuierliche Überwachung der Auswirkungen der Sanktionen
- Kontinuierliche Überwachung der Auswirkungen der Vorschriften
- Kammerunterstützung der Mitglieder gegen Außenhandelsbeschränkungen
- Unterstützung der gemeinsamen Arbeitsgruppen zwischen den Mitgliedern
- Erstellen einer B2B-Plattform zu erweitern den Handel zwischen den Mitgliedern

متولد 1368
-فوق لیسانس سیستم های انرژی-دانشگاه شهید بهشتی

-عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران
-رییس کمیسیون صنعت، معدن، تجارت جوانان اتاق بازرگانی تهران

-مشاور اتاق بازرگانی هند
-مشاور انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران
-موسس و مدیرعامل گروه شرکتهای انرژی ماد

-عضو هیئت مدیره شرکت HT GmbH آلمان

- همکاری با »زیست بوم استارتاپی« – ایجاد ارتباط موثر بین »استارتاپ های ایرانی و آلمانی«
- ایجاد برنامه »عارضه یابی صنعتی« برای اعضا

- گسترش حضور و »نقش جوانان در اتاق«
- پایش مستمر »اثرات تحریم«

- پایش مستمر اثرات »قوانین و بخشنامه ها«
- حمایت اتاق از اعضا در مقابل قوانین و بخشنامه های محدودکننده تجارت خارجی

- حمایت از شکل گیری »گروه های مشترک کاری« بین اعضا
- ایجاد »پلتفرم B2B جهت گسترش تجارت« بین اعضا
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-مالک نیروگاه های ماد
-اورهال اساسی توربین های بخار و گازی زیمنس

-احداث نیروگاه های گازی
-صادرات فرآورده های نفتی و محصوالت پتروشیمی

-سرمایه گذاری در استارتاپ های حوزه انرژی
-مسلط به انگلیسی و آلمانی
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Natascha Bagherpour 
ناتاشا باقرپور

Dr. Bagherpour Kashani ist vielseitig aufgestellt. Als deutsch-iranerin spricht sie beide Spra-
chen und kennt beide Kulturen sehr gut. Mit ihrem Studium und Ihrer „Beratung Iran“ spezia-
lisierte sie sich wissenschaftlich und wirtschaftlich auf Iran. Sie hat mehrere Jahre ein Unter-
nehmen geleitet, ist u.a. Buchautorin von „Projekt- und Geschäftsanbahnung in Iran“, hat 
eine Agrarstudie zu Iran des Bundesministeriums für Landwirtschaft begleitet und berät zu 
verschiedenen Iranthemen. Derzeit leitet sie mehrere Projekte in Iran, u. a. ein Wasserprojekt.

1. Verknüpfung der AHK-Iran mit Wissenschaft, Bildung zur Förderung zukünftiger wirt-
schaftlicher Kooperationen. 
2.Unterstützung der Mitglieder in Krisenzeiten (Digitalisierung & Geldtransfer)
3.Transparenz in der Organisation der AHK-Iran
4.Enge Zusammenarbeit mit dem DIHK und der Iran-Kammer
5.Entwicklung der deutsch-iranischen Wirtschaftsbeziehungen
6.Strategische Kooperationen mit gewählten IHKs in Deutschland und Iran
7.Entwicklung einer Export-Initiative
8.Einteilung der Mitglieder für effektivere Dienstleistungen und Förderung von Unterneh-
merinnen

ــان و فرهنــگ  ــه هــر دو زب ــی ب ــوان یــک ایرانی-آلمان ــه عن ــد بعــدی اســت. او ب ــور کاشــانی فــردی چن ــر باقرپ دکت
تســلط دارد. وی بــا تحصیــالت و فعالیــت هــای »مشــاوره ایــران« خــود از نظــر علمــی و تجــاری در رابطــه بــا ایــران 
تخصــص دارد. او بــرای چندیــن ســال هدایــت یــک شــرکت را بــر عهــده داشــته، نویســنده کتــاب »مدیریــت پــروژه 
و توســعه تجــارت در ایــران« و هدایــت کننــده یــک پــروژه تحقیقاتــی کشــاورزی بــرای وزارت کشــاورزی آلمــان در 
ایــران بــوده اســت. وی بــه مســائل مختلــف روابــط ایــران و آلمــان تســلط دارد و در حــال حاضــر چندیــن پــروژه از 

جملــه در زمینــه آب را در ایــران را هدایــت مــی کنــد.

1. افزایش برنامه های علمی و آموزش در راستای ارتقاء روابط تجاری دوجانبه
2. ارائه خدمات حمایتی در دوران تحریم (خدمات برخط و انتقال پول(

3. شفافیت در تمامی امور برای ذینفعان اصلی )همکاران، اعضاء و کارمندان(.
4. همکاری تنگاتنگ و توسعه روابط با اتحادیه اتاق های بازرگانی آلمان و اتاق ایران بر پایه اساسنامه اتاق و

5. توسعه روابط تجاری ایران و آلمان
6. همکاری های استراتژیک با اتاق های بازرگانی منتخب در آلمان و ایران

7. افزایش خدمات اتاق در زمینه صادرات از ایران به آلمان
8. طبقه بندی اعضا جهت ارائه خدمات بیشتر و حمایت از زنان کارآفرین
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Nasanin Bahmani 
نازنین بهمنی

نازنیــن بهمنــی بــه عنــوان یــک ایرانــی - آلمانــی در شــهر کلــن بــزرگ شــده و تحصیــالت خــود را بــه پایــان رســانده 
اســت. او پــس از چنــد تجربــه حرفــه ای و بیــن المللــی، از جملــه در کشــور الجزایــر، شــرکت خــود را در آلمــان تاســیس 
کــرد و بیــش از ده ســال اســت کــه در بیزنــس خــود بیــن ایــران و آلمــان فعالیــت دارد. در نتیجــه، او چنــد ســال پیــش 
عــالوه بــر اداره شــرکت خــود در آلمــان، شــرکت دیگــری را در ایــران تأســیس کــرد و در هــر دو کشــور فعالیــت خــود 

را بــه عنــوان بنیانگــذار ادامــه مــی دهــد.

با توجه به سوابق شغلی و شخصی من بدیهی است که مایلم روابط بین آلمان و ایران را از نظر اقتصادی و فرهنگی 
تقویت نموده و ارتقا دهم. عالوه بر این، من می خواهم مانند سه سال گذشته، به هر چه بیشتر دیجیتالی شدن AHK و 

سوق دادن تمرکز فعالیت های AHK به بخش های جدید کاری، کمک کنم.

Nasanin Bahmani ist als Deutsch-Iranerin in Köln aufgewachsen und hat dort ihre Schule 
und ihr Studium beendet. Nach einigen Berufs- und Auslandserfahrungen, unter anderem 
in Algerien, hat sie ihr Unternehmen in Deutschland gegründet und ist bereits seit mehr als 
zehn Jahren in ihrem Business zwischen Deutschland und Iran tätig. Als Folge dessen hat 
sie vor einigen Jahren zusätzlich zu ihrem Unternehmen in Deutschland, ihr Unternehmen im 
Iran gegründet und ist in beiden Ländern als Unternehmerin tätig.

Durch meinen beruflichen und privaten Hintergrund liegt es Nahe, dass ich die Deutsch-Ira-
nischen Beziehungen, sowohl in wirtschaftlicher, als auch in kultureller Hinsicht fördern und 
stärken möchte.
Zudem möchte ich, so wie in den vergangenen drei Jahren, behilflich sein die Digitalisie-
rung der AHK Iran noch weiter auszubauen und den Fokus der Tätigkeit der AHK auch auf 
neue Geschäftsfelder zu lenken.
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Mehdi Choopani
مهدی چوپانی

11 ســال بــه عنــوان نائــب رئیــس هیئــت مدیــره و 5 ســال رئیــس هیئــت مدیــره و همچنیــن 10 ســال بــه عنــوان 
مدیــر بازرگانــی شــرکت طــالی ســفید گنبــذ

ارتقــای روابــط بیــن بازرگانــان و توســعه و بهبــود بخشــهای اقتصــادی و فراهــم کــردن زمینــه آمــوزش و فرصتهــای 
شــغلی
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Ebrahim Eslambeik Araghi 
 ابراهیم  اسالم بیک عراقی

Geschäftsführer der Salamat Gostarkondosh co-Aktivitat des Unternehmens: Import von 
medizinischen Geraten,weitere Informationen unter:www.salamatgostarkondosh.ir Arbeit-
etserfahrung:Seit 2008 Geschäftsführer der Kostbar Kontos co-CHemie Ingeneering in ol 
plattformen-12 jahre ubersetzungstatigkeiten und Managerin - Bildung:bachlor in Chemiein-
genieurweswn-Sprachkenntnisse:Gute English-und Deutschkenntnisse

Forderung von Know-how-Transfer und Informationsaustausch und Schaffung einer geeig-
neten Plattform für die Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen

مدیــر عامــل شــرکت ســالمت گســتر کنــدش از ســال1387-مهندس شــیمی در ســکوهای نفتــی-12 ســال مترجــم 
ومنیجــر مــر بیــان المانــی و هلنــدی

ارتقای دانش و تبادالت علمی شرکتهای ایرانی و ایجاد بستر مناسب برای همکاری با شرکتهای المانی
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Armin Fartash 
آرمین فرتاش

mehr als 20 Jahre Arbeitserfahrung im Bereich Industrie und Handel, bin seit 2010 als Ge-
schäftsführer der Deutschen Firma AROKO GmbH, und bin auch mitglied der Industrie und 
Handelskammer Hamburg, auch in Iran als Anteilhaber und Vorstandsmitglied der Firma 
Aba Ayegh, Anteilhaber der Firma Eghlid Polymer, Anteilhaber und Vorstandsmitglied der 
Firma Hirbod Beratung, Vorsitzender der Abteilung Für Junge Mitglieder der Industrie und 
Handelskammer in Isfahan,
Mitglied der vorherige Komitee zu Wahl von Vorstandsmitglieder der Deutsch-Iranische .Han-
delskammer in Iran
Geburts Ort: Nürnberg 

Mit vielen meine Kentnisse und Erfahrungen vorallem im Bereich Industrie bin in Aroko aktiv 
als Kooperationens-Glied zwischen Deutschen und Iranischen Firmen für die Zusammen-
arbeit von Verkauf und Ankauf von Maschinen und Anlagen und Technologie Transfer hierfür 
habe ich einige Firmen aus Deutschen die über Aroko in Kontakt zum Verkauf von Maschi-
nen und Technologie Transfer für Projekte in Iran sind

بیســت ســال ســابقه فعالیــت در صنعــت و تجــارت، مدیرعامــل شــرکت آلمانــی آروکــو از ســال 2010 تــا کنــون، عضــو 
ــي هامبورگ،  ــاق بازرگان ات

ــره پتروشــیمي رامشــه )شــرکت  ــات مدی ــق، عضــو هی ــره شــرکت آباعای ــات مدی در گذشــته: مدیرعامــل و عضــو هی
پترورامشــه(، عضــو هیــات مدیــره شــرکت اقلیــد پلیمــر، رییــس هیــات مدیــره شــرکت هیربــد مشــاور، رییــس گــروه 
مدیــران جــوان اصفهــان، عضــو هیــات رییســه انجمــن مدیــران صنایــع اصفهــان، عضــو کمیتــه برگــزاري انتخابــات 

اتــاق بازرگانــي ایــران و آلمــان در دوره قبــل
متولد آلمان

ــل  ــرای ح ــل ب ــه راه ح ــی و ارائ ــان و رایزن ــران و آلم ــور ای ــن دو کش ــادی بی ــن اقتص ــکالت فعالی ــایی مش شناس
مشــکالت، تــالش بــرای بهبــود امــکان برقــراری تمــاس هــای هدفمنــد بیــن فعالیــن اقتصــادی دوکشــور و شناســایی 

ــن فعالیــن ــرای محصــوالت و خدمــات ای ــازار هــدف ب ب
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Vorstandswahlen

Seifali Ghaffari 
سیفعلی غفاری

Geschaeftsfuehrender Gesellschftler der Fa. Siminbarragh produzent von Galvanochemika-
lien u. Verterter einge Deuetsche Firmen in Iran
Mehr als 38 Jaehrige Geschaeft u. Zusammenarbeit mit Deutsche Firmen
Seit 1986 mitgelied bei Deutsch -Iranische Ind. u. Handelskammer
3Priode im Vorstand
Ex. Vorstandvorstizener von Galvanoverband Iran

Intresse der Mitglieder muss in Vordergruende der Aktvitaet seien
Einberufung von halbjaehrlischen Sizung mit Mitglidern um ueber ihre meinug u. Vorschaege 
zu 
Brichten von Akivitaeten von Vosrtand u. Kammer an Mitgelieder 
Einladung von Verantwotlischen aus Deutschland u. Iran zu Mitgliedersitzung 
Genaue Kontrolle aller Fachbreiche der Kammer 
Ausweitung von Kommissionen der Kammer u. Arbeitgruppen
Permanente Sitzung mit Botschaft
Reise zu Provinzen um befestigung der Zusammenarbeit mit Landeskammern
Ausweitung von Teschnische Ausbildung u. Zusammenarbeit Mit SES

ســهامدار ومدیــر عامــل شــرکت ســیمین بــراق تولیدکننــده مــواد شــیمیایی صنعــت ابــکاری. نماینــده چندیــن شــرکت 
المانــی در ایــران

بیــش از 38 ســال ســایقه همــکاری وتجــارت بــا شــرکتهای المانــی---از ســال 1986 عضــو اتــاق ایــران والمــان - 
ســه دوره عضویــت در هیئــت رئیســه اتــاق

رئیس سابق هیئت مدیره انجمن صنایع ابکاری ایران

منافع اعضا سمت فعالیت اتاق باید باشد
تشکیل جلسات 6 ماهه با اعضا

گزارش از فعالیت هیئت مدیره واتاق به اعضا
نظارت بر فعالیتهای اتاق

دعوت از مسئولین ایرانی والمانی به جلسات اعضا
گسترش کمیسیونهای وکارگروها

مسافرت به استانهابرای گسترش همکاری با اتاقهای استانها
نظارت بر کلیه فعالیتهای اتاق 

برگذاری مستمر جلسات با سفارت المان
گسترش کمیسیونهای اتاق وکارگروهای انها  

برگذاری جلسات مستمر با سفیر مخترم المان ومسئولین بخشهای مختلف سفارت
مسافرت به اسنانها وگسترش ارتباط با اتاقهای استانها

گسترش اموزشهای فنی با همکاری مراکز اموزش المان وهمکاری با سازمان بازنشستگان فنی
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Vorstandswahlen

Abbasali Ghassaie 
 عباسعلی قصاعی

Präsident von Zarin Iran Porcelain Ind.;Zarin Ban Packaging Ind.;Arvin Natanz Stone Ind.;Lay-
ar Ore Ind.;Präsident der Iran Porcelain Ind. Assoc.;Mitglied des Repräsentantenrats der 
Iranischen u. Teheraner Industrie- u. Handelskammer;zwei Amtszeiten als Vorstands-
mitglied der TCCIM;Mitglied des Iranian Ceramic Society;Mitglied der Industrials Manager 
Assoc.;Mitglied der 9 bilateralen Handelskammern;Mitglied des iran. Verbandes der Produ-
zenten u. Exporteure von Mineralien;vier Amtszeiten als Vorstandsmitglied der AHK Iran;Prä-
sident der AHK Iran

- Weitere Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen iranischer Unternehmen mit deutschen 
Unternehmen
- Schaffung von Kapazitäten für Mitglieder zur Verbesserung der Vernetzung und des Zu-
gangs zu Industrie- und Handelsunternehmen in Deutschland und Iran
- Pflege und Ausbau der Beziehungen zu deutschen Industrie- und Handelskammern (IHKs), 
insbesondere zum Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) in Berlin

رییــس هیــات مدیــره صنایــع چینــی زریــن ایــران، صنایــع بســته بنــدی زریــن بــان، صنایــع ســنگ آرویــن نطنــز، 
صنایــع ســنگ معــدن الیــار؛ ریاســت انجمــن صنایــع چینــی ایــران؛ عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی، صنایــع 
و معــادن و کشــاورزی تهــران و ایــران؛ دو دوره عضــو هیــات رییســه اتــاق بازرگانــی تهــران؛ عضــو انجمــن ســرامیک 
ــادا، انگلســتان،  ایــران؛ عضــو انجمــن مدیــران صنایــع؛ عضــو اتــاق هــای مشــترک بازرگانــی و صنایــع ایــران و کان
ــدگان  ــدگان و صادرکنن ــه تولیدکنن ــو اتحادی ــتان؛ عض ــن و افغانس ــوئد، چی ــا، س ــیه، ایتالی ــه، روس ــترالیا، فرانس اس

ــران ــی ای محصــوالت معدن
چهار دوره عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان 

یک دوره ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان تاکنون

ـ ادامه بهبود روابط اقتصادی شرکتهای ایرانی با شرکتهای آلمانی
ـ ایجاد تسهیالت برای اعضا به منظور ارتباط و دسترسی به شرکتهای صنعتی و اقتصادی در آلمان و ایران

ـ تــداوم و حفــظ روابــط بــا اتــاق هــای بازرگانــی و صنایــع آلمــان بــه ویــژه انجمــن اتــاق هــای بازرگانــی و صنایــع 
در برلیــن
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Vorstandswahlen

Fereidoon Golafra
فریدون گل افرا

Geburtsdatum: 1942 \  Ausbildung: PHD von Landwirtschaft Universität Wien (1973)
• Projektmanager der iranisch- und amerikanischen Firma für Gartenbau und Landwirtschaft 
(1972-1973)
• Direktor der Keshavarzzeitschrift (Seit 1980)
• Ehren Mitglied des Vereins DLG in Deutschland (2006)
• Weltmedaillengewinner für Internationale Zusammenarbeit in Bronze von Vorstand DLG (2006)
• Leiter der Arbeitsgruppe für Landwirtschaft des Ausschussses für Industrie und Handel der 
AHK(Seit 2017)
• Präsident der Internationalen Handelsvertreter AG (Seit 2017)

• Eunrichtung des Ausschusses für Landwirtschaft und Ernährung
• Schaffung einer intelligenten Infrastruktur für die Ernährung und die Landwirtschaft unter 
Verwendung der Kapazitäten der Mitglieder der AHK
• Gemeinsame Sitzungen von Ausschussmitgliedern mit Experten und Beamten
• Bildung von Arbeitsteams zum Meinungsaustausch mit deutschen Geschäftsleuten
• Erfahrungsaustausch mit dem Deutschen Verband DLG zur Technologieübertragung und 
zur Kapazitätsauslastung
• Gemeinsame Zusammenarbeit mit kleinen und mittleren deutschen Unternehmen für den 
wirtschaftlichen Wohlstand

- تولد : 1321  /   دکترا: دانشگاه کشاورزی اتریش ) 1972(
- مدیر پروژه شرکت کشت و صنعت ایران و آمریکا در حوزه کشاورزی، زراغی و باغات )1972-1973(

- مدیر انجمن صنایع فلزات استان تهران )1980(
- مدیر اولین مجله کشاورزی ایران ) از 1980 (

- مدیرعامل شرکت صادراتی مازند )1980(
- عضو افتخاری انجمن کشاورزان آلمان DLG )از 2006(

)2006( DLG دارنده مدال برنز جهانی در همکاری های بین المللی از سوی -
- مدیرسازمان سرمایه گذاری کشاورزی ) 2007-2012( 

- رئیس کارگروه کشاورزی کمیسیون صنعت و تجارت AHK ) از سال 2017 (
- رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی کارگزاران تجارت بین المللی IHA ) از سال 2017(

- تأسیس کمیسیون کشاورزی و مواد غذایی
- ایجاد زیرساخت صنایع غذایی و کشاورزی هوشمند با استفاده از ظرفیت های اعضای اتاق

- جلسات مشترک اعضای کمیسیون با صاحب نظران و مسئولین
- تشکیل تیم های کاری برای تبادل نظر با بازرگانان آلمانی

- تبادل تجربیات با انجمن آلمانی DLG برای انتقال تکنولوژی و بهره گیری از ظرفیت ها
- همکاری مشترک با شرکت های کوچک و متوسط آلمانی برای رونق تجاری
AHK توسعه نمایشگاه های حضوری و مجازی برای معرفی ظرفیت اعضای -
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Vorstandswahlen

Fatemeh Hadelvand

Promotion in Buchhaltung
Mitglied der Vereinigung der Wirtschaftsprüfer, der professionellen Finanzmanager des Iran, 
der Handelskammer von Isfahan, der Isfahan Association of Financial Managers und der 
Gemeinsamen Handelskammer von Iran und Oman.
Präsident des Verwaltungsrates der Alyaftremeh Espadana Company (seit 2015)
Mitglied des Board of Directors der Azar Refractory Company (seit 2018) und der Isfahan 
Financial Managers Association (seit 2015)
Mitglied der neunten Kommission für Handel und Verbesserung des Geschäftsumfelds der 
Handelskammer von Isfahan 

Streben Sie nach größeren Synergien zwischen den Mitgliedern, um den Handel mit 
Deutschland zu erleichtern und eine Plattform für den Austausch von Benutzererfahrungen 
zu schaffen.
Schaffung des Bodens für die Bildung eines spezialisierten Geschäftskonsortiums zur 
Entwicklung des Marktes.
Ausbau der konstruktiven Interaktion zwischen den Handelskammern der Provinzen (ins-
besondere der Kammer Isfahan) und der iranisch-deutschen Kammer.
Einrichtung spezialisierter Arbeitsgruppen, die für verschiedene Bereiche geeignet sind, um 
Export- und Importangelegenheiten zu erleichtern. 

فاطمه هادلوند

دکترای حرفه ای حسابداری 
عضو انجمن حسابداران خبره ایران ، مدیران مالی حرفه ای ایران و انجمن مدیران مالی اصفهان 

عضواتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی اصفهان و اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان
رئیس هیات مدیره شرکت الیاف ترمه اسپادانا 

عضو هیات مدیره نسوز آذر
عضو کمیسیون تجارت دوره نهم اتاق بازرگانی اصفهان و کمیسیون بهبود فضای کسب و کار 

عضو کمیته مالیات و کار تامین اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان 
مدرس گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 

تالش برای هم افزایی بیشتر بین اعضا در جهت تسهیل تجارت با آلمان و ایجاد زمینه ای جهت اشتراک گذاری 
تجربیات مفید.

ایجاد زمینه جهت تشکیل کنسرسیوم های تخصصی تجاری به منظور توسعه بازار کسب و کار 
گسترش تعامل سازنده بین اتاق های بازرگانی استانی )به ویژه اتاق اصفهان( و اتاق ایران و آلمان. 
ایجاد کارگروه های تخصصی متناسب با رشته های مختلف جهت تسهیل امور صادرات و واردات.

به روزآوری اطلس اطالعات شرکت های فعال در زمینه تجارت با آلمان بر حسب رشته های مختلف و ایجاد بستری 
جهت به روز نگه داشتن این اطلس 
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Vorstandswahlen

Mehdi Haghbin Takieh 
 مهدی حق بین تکیه

مدیر عامل شرکت کیمیای عافیت )سهامی خاص(
دارای مدرک تحصیلی دکترای پزشکی

دارای سابقه حدود 10 سال مدیریت در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
دارای 25 سال سابقه فعالیت تخصصی ومدیریتی در حوزه ملزومات و تجهیزات پزشکی در بخش خصوصی و دولتی

عضویت در اتاق ایران و آلمان از سال 2010 تاکنون
عضویت در اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن استان تهران از سال 1386 تاکنون

مسئولیت نمایندگی انحصاری چندین کمپانی معتبر آلمان
آشنایی کامل با قوانین و مقررات دولتی مرتبط با دارو و تجهیزات پزشکی 

شناخت و ارتباط مناسب با مسئولین حوزه بهداشت و درمان

تقویت همکاری های دو کشور در حوزه بهداشت و درمان
تالش در جهت کاهش موانع اقتصادی فیمابین دو کشور

ایجاد فرصت های سرمایه گزاری در زمینه تولید محصوالت با کیفیت پزشکی در ایران
امکان سنجی صادرات به آلمان

انتقال دانش فنی به داخل کشور
برگزاری جلسات آموزشی تخصصی و استفاده از تجارب دو کشور
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Butagh Khanbodaghi 

Name: Butagh Khanbodaghi 
Iranian
Derzeitigeposition : Ehrenpresident der AHK + jetzige Vice Praesident AHK.
und Vorstandsvorsitzender der Firmen Gruppe ( Iran MaJin co. + Tavan Teb Majin Co + Aria 
Future Generation).
Sprachkenntnisse: Gute Deutsch und Englisch kenntnisse.
Bildung :Ing. Desiner
Ziel der Kandidatur : Änderung der derzeitigen Rolle der Wirtschaftlichen beziehungen der 
Deutsch - Iranischen Zusammenarbeit in anbetracht der Jetzigen Schwierigen Situation.

 بوطاق خانبوداغی

بوطاق خانبوداغی
ایرانی

سمت فعلی: رئیس هیئت مدیره گروه شرکتهای نسل آینده آریا ، ایران ماژین و توان طب ماژین
زمینه فعالیت شرکت: نمایندگی چندین کارخانه و شرکت آلمانی

سوابق و تجربیات :ریاست افتخاری و نایب رئیس هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و آلمان
تحصیالت: لیسانس

آشنایی به زبانهای خارجی: مسلط به زبانهای آلمانی ، انگلیسی و ترکی
ــران و آلمــان و  ــط اقتصــادی و صنعتــی بیــن دو کشــور ای ــوری : پیشــبرد اهــداف و گســترش رواب هــدف از کاندیدات

احیــای خدمــات اتــاق بــه اعضــا
تاریخ عضویت در اتاق : ژانویه 1986

اقدامات عملی و ملموس در امر ارایه خدمات و سرویسهای مهم و ضروری اعضای اتاق
برقراری نشست های فصلی با اعضای اتاق و حضور مسئولین اقتصادی دو کشور

تشکیل شورای عالی پیشکسوتان صنعت و تجارت در اتاق
تشکیل شورای عالی جوانان کارآفرین در اتاق

تشکیل و توسعه کارگروههای تخصصی 
ایجاد تحول دیجیتال در اتاق با هدف ارایه خدمات بهتر به اعضا
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Karia Kowkabi 
کاریا کوکبی

Sehr geehrte Damen und Herrn, 
Mein Name ist Karia Kowkabi, geboren und aufgewachsen in Teheran, ich habe in Deutsch-
land meine Ausbildung zum Kaufmann für Spedition und Logistik erfolgreich absolviert. 
Ich habe ebenso den Fachwirt für Güterverkehr und Logistik an der DAV Bremen ab-
geschlossen. 
ca. 8 Jahren bei der Fa. Roland Spedition in Bremen gearbeitet und bin nach 2-Jähriger 
Leitung der Iran-Abteilung bei der Roland Logistik GmbH in den Iran zurückgekehrt.
Zur Zeit bin Ich seit 4 Jahren der Manager von Fa. Morsel Co. Ltd. (International Transport 
Shipping & Forwarding) Since 1975. 

Wir sind seit fast 30 Jahren Mitglied in der AHK, und mein Vater Morteza Kowkabi war 
Jahrelang im Vorstand der AHK und ebenso der Präsident der AHK. daher freue ich mich, 
Ihnen in diesem Schreiben einige meiner Punkte die durchzuführen sind vorzunehmen:
• Bessere Beziehung der deutsch und iranischen Unternehmen
• Mehr Veranstaltung, sowohl in Deutschland aber auch im Iran für Vereinsmitglieder
• Organisation von Wirtschaft Foren
• Bessere Ausbilungs und Firmen Zusammenführungen durch deutsch oder iranischen 
Personal zwischen beiden Seiten
• Organisation von Wirtschaftstreffen
• Jobbörse 

33 سال متولد تهران، فرزند مرتضی کوکبی رئیس اسبق هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و آلمان
سمت : رئیس هیئت مدیره شرکت حمل و نقل بین المللی و کشتیرانی مرسل با بیش از 45 سال سابقه در صنعت حمل 

و نقل ) تاسیس سال 1354(
نماینده شرکت رولند لوجستیک آلمان در ایران
مدیر سابق بخش خاورمیانه شرکت رولند آلمان

زمینه فعالیت: امور لجستیکی، امور بازرگانی و حمل و نقل زمینی ، دریایی، هوایی، ریلی، انبارداری.
مدارک تحصیلی: Spedition Kaufamann & Logistik از برمن آلمان

مدرک لیسانس از دانشگاه DAV آلمان 

- پیگیری و طرح راه کار جدی جهت تسهیل اخذ ویزای آلمان برای اعضای اتاق بازرگانی ایران و آلمان.
- اولویت مذاکره و ارتباط مستقیم بین اعضای اتاق و شرکت های آلمانی.

- تالش برای برگذاری نمایشگاههای تخصصی بین دو کشور.
- ایجاد دوره های کارآموزی برای اعضای ایرانی در شرکت های آلمانی.

- جذب سرمایه گذاری شرکت های آلمانی در داخل ایران جهت استفاده و مدرنیزه کردن پتانسیل داخلی.
- ایجاد کارگروههای تخصصی داخل اتاق ایران آلمان جهت همفکری، همیاری و همبستگی بیشتر اعضا. 
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Seifollah Niknami
سیف اله نیک نامی

- Gründer und Vorstandsvorsitzender der Atrina Gruppe für Ingenieur-Kommerziellunterneh-
men . Atrinagrp.com - Atrinaco.com
- Direktor und Konzessionär von Internationale Gebäudeautomationsmedien : BACpress.com
- Direktor des größten Deutschen technischen und beruflichen Ausbildungszentrums im Iran 
www.bbw.de.
- (Berater für intelligente Netzwerken in berich Iran(Wasser, Strom, Energie
Tätigkeitsbereich: Wirtschafts- und Medienaktivist im Bereich digitaler Technologien und 
Intelligenz Technologie.
Ausbildung: DBA Universität Teheran -Master in Projektmanagement 
Bachelor in Mechanik-

*6655*49#

Einrichtung einer deutschen Fach - und Berufsschule und Wiederbelebung des dualen 
Ausbilding- Expansionsplans im Iran 
- Einrichtung einer Dauerausstellung iranischer Wirtschaftsaktivisten in Deutschland in 
„Brandenburg“ mit privatwirtschaftlichen Investitionen.
-Erstellung eines intelligenten organisatorischen und Kommunikationsnetzwerks zwischen 
Mitgliedern nach der BRM Methode.
- Schaffung eines Arbeits- und Kompetenznetzwerks,Fernbeschäftigung .
Umfangreiche Interaktion mit den Mitgliedern und Wiederbelebung Diensleistung der AHK 
( Visaerleichterung - Bildung - Messen - Provinzreisen)

 Atrinaco.com - Atrinagrp.com موسس و رئیس هیئت مدیره گروه شرکتهای مهندسی- بازرگانی آترینا -
 BACpress.com مدیرمسئول و صاحب امتیاز رسانه بین المللی اتوماسیون ساختمان -

www.bbw.de مدیر بزرگترین مرکز آموزش های فنی و حرفه ای آلمان در ایران -
- مشاور و راهبر طرح ملی شبکه هوشمند ایران )آب ، برق ، انرژی(

سوابق : فعال اقتصادی و رسانه ای حوزه فناوری های دیجیتال و هوشمند سازی،عضو اتاق بازرگانی و صنایع ایران 
تحصیالت: DBA دانشگاه تهران- ارشد مدیریت پروژه وساخت دانشگاه تهران- کارشناسی مهندسی مکانیک

- اطالعات تکمیلی با ارسال پیامک Niknami به 10008590
 :USSD و یا تماس با کد

TED تاسیس مدرسه فنی آلمان و احیای طرح گسترش آوسبیلدونگ دوال در ایران با پلتفرم -
- ایجاد نمایشگاههای دایمی فعاالن اقتصادی ایران در آلمان- ایالت براندنبورگ با سرمایه گذاری بخش خصوصی 

)صنایع دستی، استارتاپها ، خدمات مهندسی ، لجستیک و ...(
-ابجاد شبکه ارتباطات هوشمند سازمانی بین اعضا به روش BRM جهت پیشبرد روابط اقتصادی بین ایران و آلمان 

-ایجاد بسترهای تحول دیجیتال در اتاق با هدف توسعه اقتصاد دیجیتال
-ایجاد شبکه کار و مهارت و اشتغال از راه دور 

-تشکیل کارگروه های تخصصی )جوانان، بانوان،کارآفرینان و ...(
-تعامل بیشتر با اعضا و احیای خدمات اتاق ) تسهیل امور ویزا-آموزش- نمایشگاهها - سفرهای استانی(
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Mohammadreza Parsanejad 
 محمد رضا پارسانژاد

Ich, Mohammad Reza Parsanejad, geboren in Teheran, habe die Schule in Teheran, England 
und in Deutschland besucht. Nach dem Absolvieren des Maschinenbaustudiums zog ich 
nach Teheran zurück und habe als Geschäftsführer, die Verantwortung unseres Familien-
unternehmens in der zweiten Generation übernommen. Seit 1962 ist die Firma als Pionier im 
Bereich Bohrgeräte-Bau, Wasserpumpen-Herstellung und Brunnenbau tätig. Als Exklusiver 
Repräsentant der Firma Bauer Resources GmbH (Bauer Holding AG), haben wir die Tätig-
keit fortgesetzt.

1. Entwicklung der deutsch-iranischen Wirtschaftsbeziehungen
2. Unterstützung der Mitglieder in Krisenzeiten (Digitalisierung & Geldtrasfer)
3. Transparenz in der Organisation der AHK-Iran
4. Enge Zusammenarbeit mit dem DIHK und der Iran-Kammer
5. Verknüpfung der AHK-Iran mit Wissenschaft, Bildung zur Förderung zukünftiger wirtschaft-
licher Kooperationen. 
6. Strategische Kooperationen mit gewählten IHKs in Deutschland und Iran
7. Entwicklung einer Export-Initiative
8. Einteilung der Mitglieder für effektivere Dienstleistungen und Förderung von Unterneh-
merinnen

اینجانــب محمــد رضــا پارســا نــژاد متولــد تهــران، دوران مدرســه خــود را در ایــران، انگلســتان و آلمــان طــی و مــدرک 
مهندســی مکانیــک را از دانشــگاه گیســن آلمــان دریافــت نمــوده ام. پــس از برگشــت بــه ایــران مدیــر عامــل شــرکت 
حفــاری و پمــپ ســازی پارســا شــده کــه در نســل دوم مشــغول بــه ســاخت دســتگاهای حفــاری چاه هــای آب عمیــق، 
تولیــد پمپ هــای توربینــی و اجــرای عملیــات حفــاری میباشــد و نماینــد انحصــاری هلدینــگ Bauer Resources آلمــان 
در ایــران بــوده اســت. شــرکت حفــاری پارســااز ســال 1341 بنیــان گــذار ســاخت دســتگاه های حفــاری در ایــران بــوده 

و اکنــون در راســتای بومی ســازی تکنولــوژی نویــن حفــاری فعــال میباشــد.

1.توسعه روابط تجاری ایران و آلمان
2.ارائه خدمات حمایتی در دوران تحریم، خدمات برخط و انتقال پول.

3.شفافیت در تمامی امور برای ذینفعان اصلی )همکاران، اعضاء و کارمندان(.
4.همکاری تنگاتنگ و توسعه روابط با اتحادیه اتاق های بازرگانی آلمان و اتاق ایران بر پایه اساسنامه اتاق

5.افزایش برنامه های علمی و آموزش در راستای ارتقاء روابط تجاری دوجانبه
6.همکاری های استراتژیک با اتاق های بازرگانی منتخب در آلمان و ایران

7.افزایش خدمات اتاق در زمینه صادرات از ایران به آلمان
8.طبقه بندی اعضا جهت ارائه خدمات بیشتر و حمایت از زنان کارآفرین
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Alireza Rahimizadeh 
 علیرضا رحیمی زاده

- Abitur in Teheran - Studium: Diplom-Bauingenieur, Uni Karlsruhe, MBA, Uni. Würtzburg - 
Beruflicher Werdegang: Projektingenieur im Brücken- & Tunnelbau in Deutschland, Gründer 
u. GF Herrenknecht Iran (PJS) 2006-2009; Gründer und GF der InduSup GmbH in Deutsch-
land (2010 bis heute); Gründer und GF WEWALKA Shargh (PJS) im Iran (2012-2015), GF 
WIRTGEN Qeshm LLC im Iran (2016-2018), seit 2018 Eigentümer und GF WATGER Qeshm 
LLC (Ex. Wirtgen Qeshm)
- 14 Jahre AHK-Mitgliedschaft als juristische Person 
- ehem. Stellvertender Vorstandsmitglied
-Sprachen: Farsi, Deutsch, Englisch

1. Entwicklung der deutsch-iranischen Wirtschaftsbeziehungen
2. Unterstützung der Mitglieder in Krisenzeiten (Digitalisierung & Geldtrasfer)
3. Transparenz in der Organisation der AHK-Iran
4. Enge Zusammenarbeit mit dem DIHK und der Iran-Kammer
5. Verknüpfung der AHK-Iran mit Wissenschaft, Bildung zur Förderung zukünftiger wirtschaft-
licher Kooperationen. 
6. Strategische Kooperationen mit gewählten IHKs in Deutschland und Iran
7. Entwicklung einer Export-Initiative
8. Einteilung der Mitglieder für effektivere Dienstleistungen und Förderung von Unterneh-
merinne

کارشناســي ارشــد عمــران از دانشــگاه کارلســروهه، کارشناســي ارشــد MBA دانشــگاه وورتســبورگ، اشــتغال بعنــوان 
مهنــدس و مدیــر پــروژه در شــرکتهاي ســاختماني پــل و راه آهــن در آلمــان، موســس و مدیــر عامــل اســبق شــرکت 
هرنکنشــت ایــران ، بنیانگــذار و مدیــر عامــل شــرکت ایندوســاپ جــي ام بــي اچ در آلمــان، موســس و مدیــر عامــل 
شــرکت ویوالــکا شــرق در تهــران، مدیــر عامــل شــرکت ویرتگــن قشــم، مالــک فعلــي، رییــس هیئــت مدیــره و مدیــر 
عامــل شــرکت واتگــر قشــم .زمینــه هــاي فعالیــت: پــل، تونــل و راهســازي، تکنولــوژي مربوطــه، مشــاوره مدیریــت، 
ــي و  ــي، آلمان ــاي فارس ــه زبانه ــل ب ــلط کام ــان، تس ــران و آلم ــن ای ــوص فیمابی ــي الخص ــي عل ــن الملل ــارت بی تج

انگیســي، ســابفه 14 ســال عضویــت حقوقــي در اتــاق ایــران و آلمــان.

1. توسعه روابط تجاری ایران و آلمان
2. ارائه خدمات حمایتی در دوران تحریم )خدمات برخط و انتقال پول(

3. شفافیت در تمامی امور برای ذینفعان اصلی )همکاران، اعضاء و کارمندان(.
4. همکاری تنگاتنگ و توسعه روابط با اتحادیه اتاق های بازرگانی آلمان و اتاق ایران بر پایه اساسنامه اتاق

5. افزایش برنامه های علمی و آموزش در راستای ارتقاء روابط تجاری دوجانبه
6. همکاری های استراتژیک با اتاق های بازرگانی منتخب در آلمان و ایران

7. افزایش خدمات اتاق در زمینه صادرات از ایران به آلمان
8. طبقه بندی اعضا جهت ارائه خدمات بیشتر و حمایت از بانوان کارآفرین
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Mohammad Rahmani
محمد رحمانی

ــوده و بیــش از 20 ســال در بســیاری از حــوزه  محمــد رحمانــی، یکــی از وکالی کانــون وکالی دادگســتری مرکــز ب
هــای حقوقــی همچــون حقــوق شــرکتها، ســرمایه گــذاری، قراردادهــای تجــاری، تجــارت الکترونیــک )اســتارت آپ 
هــا(، اراضــی، مالکیــت فکــری، بــه ارائــه خدمــات حقوقــی پرداختــه اســت. وی هــم اکنــون عــالوه بــر اینکــه شــریک، 
رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل مؤسســه وکالی بیــن المللــی بیــان امــروز اســت؛ مشــاور حقوقــی گــروه اســنپ و 
مدیــر حقوقــی شــرکت ایــده گزیــن ارتباطــات رومــاک )اســنپ( و وکیــل و مشــاور اتحادیــه کســب و کارهــای فضــای 

مجــازی و عضــو کارگــروه بانکــداری دیجیتــال بانــک مرکــزی نیــز مــی باشــد.

توسعه روابط تجاری و تعامالت حقوقی فی مابین شرکت و موسسات حقوقی ایرانی و آلمانی
رفع چالشهای حقوقی موجود حاکم بر تجارت بین شرکت های ایرانی و آلمانی

توسعه صادرات خدمات توسط اعضای محترم اتاق بر مبنای قوانین و مقررات جدید
همکاری با بانک مرکزی جهت رفع مشکالت انتقال وجه بین المللی توسط کسب و کارها

توسعه کسب و کارهای نو و استارتاپ ها با رویکرد اهداف بین المللی
تشــویق اســتارتاپ هــای ایرانــی و المانــی بــه عضویــت در اتــاق و اســتفاده از مزایــای آن جهــت توســعه همــکاری 

بــا اســتارتاپ هــای آلمانــی
همــکاری بــا کســب و کارهــا و ارائــه پیشــنهادات تشــویقی بــرای اســتفاده از کاال و خدمــات توســط اعضــای محتــرم 

اتــاق بازرگانــی ایــران و آلمــان

سابقه
برنامه

V
O

R
S

T
E

L
L
U

N
G

 
P

R
O

G
R

A
M

M
 



Vorstandswahlen15.Nov.2020

انتخابات هیات رئیسه ۲۵ آبان ۱۳۹۹
21AHK Iran 2020

Vorstandswahlen

Seyed Rasool Ranjbaran 
 سید رسول رنجبران

- لیسانس و فوق لیسانس مکانیک از دانشگاه کالستال آلمان.
- دکترای مکانیک از دانشگاه اشتوتگارت آلمان.

- عضو اسبق هیات علمی دانشگاه اشتوتگارت آلمان.
- عضو هیات امناء شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان.

- رئیس اسبق اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی اصفهان .
- عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و اصفهان بمدت 20 سال.

- عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان دو دوره. 
- رئیس خانه معدن استان اصفهان.

- سهامدار اصلی و رئیس هیات مدیره شرکتهای مهندسین مشاور آزمونه فوالد و پارسیان معادن البرز.
- رئیس هیات مدیره و مدیر عامل اسبق شرکت سرمایه گذاری تکادو.

1- تالش جهت بهبود و توسعه روابط دوجانبه اقتصادی ایران و آلمان 
2- تالش جهت پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد بین الملل

3- تالش جهت استفاده نمودن اعضاء اتاق از ظرفیت های علمی و اقتصادی آلمان 
4- تالش جهت تسهیل و تسریع نمودن صدور روادید برای اعضاء اتاق
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Vorstandswahlen

Kamran Rezaie
کامران رضایی

Derzeiige Arbeitsposition: Mitglied der Fakultät der Fakultät für Ingenieurwissenschaften der Uni-
versiteit Teheran, 
CEO, TÜV NORD Iran Co.
Aktivitäten des Unternehmes: System-Zertifizierung, Technische Inspektion, Industriedienstleis-
tungen, Schulung, weitere informationen unter www.tuvnordiran.com
Arbeitsefahrungen: Mehr als 25 Jahre Erfahrung in industriellen Bereichen und an Universitäten
Bildung: PhD in Maschinenbau
Postdoktorat in Qualitäts-Engineering an der TU Wien
Sparchkenntnisse: Hervorragende Deutsch und Englisch Kenntnisse

bestehenden Fähigkeiten bei der Zusammenarbeit beider Länder einzusetzen,
Festhaltung und Pflegung der Beziehungen zwischen AHK Iran, DIHK Deutschland und 
TCCIM Iran.
Vereinfachung der wissenschaftliche, fachliche industrielle und kommerzielle Beziehunhen 
zwischen natürliche und juristische Personen beider Länder.

ســمت فعلــی: عضــو هیــأت علمــی دانشــکده مهندســی صنایع-پردیــس دانشــکده های فنــی دانشــگاه تهــران، شــرکت 
تــوف نـُـورد ایــران

زمینه فعالیت شرکت: صدور گواهینامه های سیستم، بازرسی فنی، خدمات صنعتی، آموزش، اطالعات بیشتر:
www.tuvnordiran.com 

سوابق و تجربیات: بیش از 25 سال سابقه کار در صنعت و دانشگاه
تحصیــالت: دکتــری مهندســی مکانیــک از دانشــگاه صنعتــی ویــن دوره فــوق دکتــری در زمینــه مهندســی کیفیــت در 

ســاخت و تولیــد از دانشــگاه صنعتــی ویــن
آشنایی با زبان های خارجی: تسلط کامل به زبان انگلیسی و زبان آلمانی

• بهره گیری از ظرفیت و توانمندی های موجود در جهت همکاری های گسترده دو کشور ایران و آلمان
• تثبیت و استحکام ارتباطات AHK ایران و DIHK آلمان و TCCIM ایران

• تسهیل ارتباطات علمی، تخصصی، صنعتی و بازرگانی بین اشخاص حقوقی و حقیقی دو کشور
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Saeed Roshani 
 سعید روشنی

Saeed Roshani ist Mitglied des Vorstands und Schatzmeister der AHK-Iran seit 2017. Er ist 
Gründer von ROWEIT / ROCONSULT mit dem Sitz in Kassel und Autor zahlreicher Iran-re-
levanter Artikel bei deutschen und iranischen Fachmagazinen. Er ist Semi-Finalist des Hes-
sischen Gründerpreis im Jahr 2015. Er hat mit zahlreichen IHKs, z.B. München, Bielefeld, 
Chemnitz, Kassel, Essen, Nürnberg, im Bereich Iran zusammengearbeitet und ist mit den 
Dienstleistungen der IHKs und dem DIHK vertraut.

1. Entwicklung der deutsch-iranischen Wirtschaftsbeziehungen
2. Unterstützung der Mitglieder in Krisenzeiten (Digitalisierung & Geldtransfer)
3. Transparenz in der Organisation der AHK-Iran
4. Enge Zusammenarbeit mit dem DIHK und der Iran-Kammer
5. Verknüpfung der AHK-Iran mit Wissenschaft, Bildung zur Förderung zukünftiger wirtschaft-
licher Kooperationen. 
6. Strategische Kooperationen mit gewählten IHKs in Deutschland und Iran
7. Entwicklung einer Export-Initiative
8. Einteilung der Mitglieder für effektivere Dienstleistungen und Förderung von Unterneh-
merinnen

ســعید روشــنی عضــو فعلــی هیــات رئیســه و خزانــه دار اتــاق مــی باشــد. او موســس و مدیرعامــل شــرکت هــای رو 
وایــت و روکانســالت در شــهر کاســل آلمــان و شــرکت نویــد لوتــوس پارســیان در ایــران اســت. زمینــه فعالیــت ایــن 
شــرکت هــا دوره هــای آموزشــی تخصصــی بازرگانــی، بانکــداری و خدمــات مشــاوره بازرگانــی بیــن المللــی مــی باشــد. 
ــر ایالــت هســن آلمــان در ســال 2015 برگزیــده شــده و در ســال هــای  ــه عنــوان یکــی از کارآفرینــان برت ایشــان ب
ــا تجــارت بیــن  ــا ارائــه ســخنرانی در رابطــه ب ــه ی گذشــته بــه طــور مــداوم، ارائــه دوره هــای آموزشــی، انتشــار مقال

ایــران و آلمــان را در کارنامــه خــود دارد.

1. توسعه روابط تجاری ایران و آلمان
2. ارائه خدمات حمایتی در دوران تحریم (خدمات برخط و انتقال پول(

3. شفافیت در تمامی امور برای ذینفعان اصلی )همکاران، اعضاء و کارمندان(.
4. همــکاری تنگاتنــگ و توســعه روابــط بــا اتحادیــه اتــاق هــای بازرگانــی آلمــان و اتــاق ایــران بــر پایــه اساســنامه 

اتــاق و
5. افزایش برنامه های علمی و آموزش در راستای ارتقاء روابط تجاری دوجانبه

6. همکاری های استراتژیک با اتاق های بازرگانی منتخب در آلمان و ایران
7. افزایش خدمات اتاق در زمینه صادرات از ایران به آلمان

8. طبقه بندی اعضا جهت ارائه خدمات بیشتر و حمایت از زنان کارآفرین
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Alimardan Sheibani 
علیمردان شیبانی

Alimardan Sheibani, geb. im 1944/Birjand
-Absolvent der Elektrotechnik und Industrien im Iran (B.Sc.)
und der Business administration (MBA) in USA (M.Sc.)
und Managementwissenschaften (Ph.D.)
verheiratet, Anzahl der Kinder:2, Wohnhaft in Teheran
Hobbies: Produktion, Lesen, Musik und Sport
- stellvertr. Vorstandsvorsitz. und Geschäftsführer der Sanaye Moket Hamedan
- Vorstandsvorsitz. der Fa. Band und Gas und Panbeh Kaveh
- Vorstandsvorsitz. der Fa. Homareshtan
- Vorstandsmitglied des Vereins der Textilindustrien Iran
- Mitglied der Vertreter der Industrie-und Handelskammer (1999-2019)

Bekanntschaft mit den mehreren Mitglieder der Kammer und ihre Möglichkeit
-Veranstalten von gemeinsamen Sitzungen mit IHK Deutschland
-Besserung der wissenschaftlichen, kulturellen und ökonomischen Beziehungen 
-Vorstellen von industrielen, kulturellen und Touristik sowie Handelswesen der iranischen 
Partner mit deutschen Partner

دکترعلیمردان شیبانی نایب رئیس و مدیر عامل شرکت صنایع موکت همدان 
رئیس هیات مدیره شرکت باندو گار پنبه کاوه

رئیس هیات مدیره شرکت همارشتن 
عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران

آشنایی بیشتر اعضاء با اتاق و ارئه خدمات ممکن از طریق اتاق به اعضاء و برگزاری جلسات مشترک با اتاق آلمان و 
اعضاء آن ، معرفی انمانات صنعتی و بازرگانی ایران به شریکهای آلمانی
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Hamidreza Taghizadeh 
حمیدرضا تقی زاده
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Ali Tahassory 
علی تحسری

Ali Tahassory hat vor über 30 Jahren die moderne Wirbelsäulenchirurgie im Iran durch inter-
nationale Fortbildungen begründet und aufgebaut. Die Produktion von Trauma- und Wirbel-
säulenimplantaten durch sein Unternehmen Attila Orthopaed Co. war die Grundlage für neue 
Behandlungsoptionen im Iran. Mit der Verwendung von Rohmaterial aus Deutschland sowie 
Maschinen aus Europa entsprechen seine Produkte noch heute höchsten Anforderungen 
an Medizinprodukte

KMUs sind der Motor der deutschen Wirtschaft. Sie können auch eine gewaltige wirtschaftli-
che Transformation im Iran bewirken, insbesondere in den Bereichen Gesundheit und digita-
le Wirtschaft. In den Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern liegt ein großes 
Potenzial, das durch die Schaffung neuer Strukturen genutzt werden kann. Ali Tahassory 
möchte seine 40-jährige Erfahrung und sein internationales Partner-Netzwerk mit jungen 
Unternehmen im Iran teilen, um dieses Potenzial zu nutzen.

ــد 30 ســال پیــش از طریــق آموزشــهای پیشــرفته بیــن المللــی ،روش  علــی تحســری موســس شــرکت آتیــال ارتوپ
هــای نویــن جراحــی ســتون فقــرات را در ایــران بنیــان گــذاری کرد.تولیــد ایمپلنت هــای ارتوپــدی و ســتون فقــرات 
ــا اســتفاده از  ــران را بوجــود آورده. ب ــی در ای ــد درمان ــرای روشــهای جدی ــه ای ب ــد ، زمین ــال ارتوپ توســط شــرکت آتی
بهتریــن مــواد اولیــه از آلمــان و همچنیــن ماشــین آالت بــروز از اروپــا ، محصــوالت او دارای باالتریــن اســتانداردها و 

الزامــات بیــن المللــی تجهیــزات پزشــکی میباشــد.

شرکتهای خرد و متوسط، موتور اقتصاد آلمان هستند. آنها همچنین می توانند تحول اقتصادی عظیمی را در ایران ایجاد 
کنند ، به ویژه در زمینه های تجهیزات پزشکی اقتصاد دیجیتال. 

پتانسیل های زیادی در روابط اقتصادی دو کشور وجود دارد ، که می تواند با ایجاد ساختارهای جدید مورد بهره برداری 
قرار گیرد. علی تحسری مایل است 40 سال تجربه خود و شبکه شرکای بین المللی خود را با شرکت های جوان و 

درحال رشد در ایران به اشتراک بگذارد تا از این پتانسیل استفاده کنند،.
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Amirhossein Zarrabian 
امیرحسین ضرابیان

Amir Hossein Zarabian, Absolvent der Universität Teheran mit einem Abschluss in Chemie-
ingenieurwesen und einem MBA der Universität Teheran, verfügt über mehr als 20 Jahre 
Erfahrung im Vertriebsmanagement in internationalen Unternehmen und mehr als 15 Jahre 
Erfahrung in verschiedenen Abteilungen von BASFIran und Sie arbeiten derzeit als CEO der 
BASF Iran.

Die im Statut der Deutsch-Iranischen Handelskammer genannten Ziele sind sehr umfassend 
und vollständig, und mein Plan ist es, zur vollständigen Umsetzung dieser Ziele beizutragen

ــوق لیســانس MBA از  ــل از دانشــگاه تهــران در رشــته مهندســی شــیمی و ف ــارق التحصی ــان ف ــر حســین ضرابی امی
ــنال و  ــای اینترنش ــرکت ه ــروش در ش ــت ف ــه مدیری ــابقه کار در زمین ــال س ــش از 20 س ــران، دارای بی ــگاه ته دانش
صاحــب بیــش از 15 ســال تجربــه کار در بخــش هــای مختلــف شــرکت BASFIran و هــم اکنــون بــه عنــوان مدیــر 

ــه کار هســتند. عامــل شــرکت BASF Iran مشــغول ب

اهــداف اشــاره شــده در اساســنامه اتــاق بازرگانــی ایــران آلمــان بســیار جامــع و کامــل بــوده و برنامــه اینجانــب کمــک 
بــه اجــرای هرچــه کامــل تــر ایــن اهــداف مــی باشــد.

سابقه
برنامه

V
O

R
S

T
E

L
L
U

N
G

 
P

R
O

G
R

A
M

M
 



Vorstandswahlen15.Nov.2020

انتخابات هیات رئیسه ۲۵ آبان ۱۳۹۹
28 AHK Iran 2020

Vorstandswahlen

Mahmoud Zoheidi 
 محمود زهیدی

S - & Hardware Ing. Firma Wein in Neuwied, 18- Jährige Tätigkeit bei Siemens Teh. Funk-
tionen von Vertriebsingenieur bis Gruppen Präsident von Industrie Sektor. Während dieser 
Zeit haben wir verschiedenen Verträge in Bereich Industrie unterschrieben und abgewickelt. 
Außerdem haben wir den Grundstein für das Distributor-konzept abgewickelt. Seit mehr als 
5 Jahren bin MD von Festo Pneumatik S.K.

Bestandsaufnahme in den ersten 100 Tagen. 1. Entwicklung der deut.-iran. Wirtschaftsbe-
zieh. 2.Unterstütz. der Mitglieder in Krisenzeit. und Erweiter. virtuellen Dienstleist. 3. Mehr 
Transparenz in AHK 4. Enge Zusammenarbeit mit dem DIHK und der Iran–Kammer 5.Vor-
berereit. AHK für die Zeit nach Sanktionen und Covid19 6. Entwickl. einer Export Initiative 7. 
Mitgliedereinteilung zwecks effektiveren Dienstleistungen 

تکنیسن برق – نیروگاه پلی اکریل )اصفهان(
مهندس طراح و اجرایی نرم افزارو سخت افزار پروژه اتوماسیوم صنعتی – شرکت واین )آلمان(

ــام  ــم مق ــع و قائ ــروه صنای ــر گ ــازمانی : مدی ــمت س ــن س ــهامی خاص،آخری ــس س ــرکت زیمن ــد ش ــال کارمن 18 س
مدیرعامــل بــا مســئولیت P&L )عقــد و اجــرای قراردادهــای متعــدد بیــن المللــی دربخــش صنایــع، طراحــی و ایجــاد 

ــزات در سراســر کشــور. ــع تجهی شــبکه توزی
5 سال مشاور صنعتی و سرمایه گذار در بخش ساختمان و بازار بورس

از ســال 1394 مدیــر عامــل شــرکت فســتو پنیوماتیــک ) تهــران( بــا هــدف ســاخت و فــروش تجهیــزات اتوماســیون 
صنعتــی و ارائــه دوره هــای آموزشــهای صنعتــی 

ــط  ــعه رواب ــوص 1. توس ــف در خص ــای مختل ــه راهکاره ــاق و ارائ ــود ات ــرایط موج ــا و ش ــی 100 روزه فعالیته بررس
تجــاری ایــران و آلمــان 2. ارائــه خدمــات حمایتــی در دوران تحریــم و پســاکرونا و افزایــش خدمــات مجــازی و برخــط. 
3.افزایــش شــفافیت در امــور ذینفعــان اصلــی )اعضــا و کارمنــدان( 4.همــکاری تنگاتنــگ و توســعه روابــط بــا اتحادیــه 
اتاقهــای بازرگانــی آلمــان و اتــاق ایــران 5. آمــاده کــردن اتــاق بــرای گشــایش تجــارت ایــران و اروپــا دراســرع وقــت 
و پســاتحریم 6. افزایــش، بــروز رســاتی و اطــالع رســانی خدمــات اتــاق 7. طبقــه بنــدی اعضــا جهــت ارائــه خدمــات 

هدفمنــد و ســریع 
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Ulrich Thomas Bartoszek 
اولریچ توماس برتوزک

Nach meinem Jurastudium war ich zunächst vier Jahre als Leiter der Rechtsabteilung der 
deutsch-französischen Industrie- und Handelskammer in Düsseldorf tätig.
Es folgten 22 Jahre im internationalen Geschäft der Commerzbank. Stationen waren: Kairo, 
Frankfurt, Casablanca und Paris. 
Danach habe ich sieben Jahre lang die Misr Bank-Europe GmbH, eine ägyptische Bank in 
Frankfurt geleitet. 
Seit zwei Jahren habe ich in Frankfurt die Errichtung der Niederlassung der Saman Bank als 
designierter Geschäftsleiter vorbereitet.

1. Entwicklung der deutsch-iranischen Wirtschaftsbeziehungen
2. Unterstützung der Mitglieder in Krisenzeiten (Digitalisierung & Geldtransfer)
3. Transparenz in der Organisation der AHK-Iran
4. Enge Zusammenarbeit mit dem DIHK und der Iran-AHK
5. Verknüpfung der AHK-Iran mit Wissenschaft, Bildung zur Förderung zukünftiger wirt-
schaftlicher Kooperationen. 
6. Strategische Kooperationen mit gewählten IHKs in Deutschland und Iran
7. Entwicklung einer Export-Initiative
8. Einteilung der Mitglieder für effektivere Dienstleistungen und Förderung von Unter-
nehmerinnen

1. توسعه روابط تجاری ایران و آلمان
2. ارائه خدمات حمایتی در دوران تحریم (خدمات برخط و انتقال پول(

3. شفافیت در تمامی امور برای ذینفعان اصلی )همکاران، اعضاء و کارمندان(.
4. همکاری تنگاتنگ و توسعه روابط با اتحادیه اتاق های بازرگانی آلمان و اتاق ایران بر پایه اساسنامه اتاق و

5. افزایش برنامه های علمی و آموزش در راستای ارتقاء روابط تجاری دوجانبه
6. همکاری های استراتژیک با اتاق های بازرگانی منتخب در آلمان و ایران

7. افزایش خدمات اتاق در زمینه صادرات از ایران به آلمان
8. طبقه بندی اعضا جهت ارائه خدمات بیشتر و حمایت از زنان کارآفرین
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Michael Bitsch 
میشائیل بیچ

Name: Michael Bitsch
Nationalität: Deutsch
Alter: 34 Jahre
Unternehmen: Pars Health & Beauty Co.
Derzeitige Arbeitsposition: Business Development Manager
Aktivitäten des Unternehmens: Import und Produktion von Healthcare- und Medizinpro-
dukten
Bildungstitel: Doktor der Soziologie
Sprachkenntnisse: Deutsch, Englisch und Farsi

Entwicklung und Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Iran und Deutschland. 

نام: میشائیل بیچ
ملیت: آلمانی
سن: 34 سال

شرکت: سالمتی و زیبایی پارس
سمت فعلی: مدیر توسعه و بازرگانی

زمینه فعالیت شرکت: واردات و تولید محصوالت بهداشتی و پزشکی
تحصیالت: دکترای چامعه شناسی

آشنایی با زبان های خارجی: آلمانی، انگلیسی و فارسی

توسعه و بهبود روابط اقتصادی و تجاری ایران و آلمان

سابقه
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Urs Erös 
اورس اروس

Bereits seit meiner Kindheit habe ich einen Bezug zum persischsprachigen Raum. Im Jahr 
2008 hat sich meine Liebe zum Iran hin aufgrund eines einjährigen Auslandsaufenthaltes 
endgültig gefestigt. Ich bin selbstständiger Anwalt mit eigener Kanzlei; wir sind unter ande-
rem in den Bereichen Unternehmensgründung, Vertragsgestaltung sowie Migrations- und 
Aufenthaltsrecht tätig. Zudem liegen mir soziales Engagement, Kommunikation sowie ge-
meinsame Interaktion sehr am Herzen.

Aufgrund meiner Erfahrung und der bisherigen Zusammenarbeit mit Unternehmen aus dem 
Iran sowie dem Wissen um mögliche Komplikationen bei einem Markteintritt in den deut-
schen Raum ist es mir ein großes Anliegen, kleinen und mittelständischen Unternehmen 
eben diesen Zugang zu erleichtern. Des Weiteren ist mir sehr daran gelegen, die bilateralen 
Beziehungen wieder aufleben zu lassen und sowie die freundschaftlichen Verbindungen zu 
fördern und zu festigen und, wo möglich, auch weiter auszubauen.
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Thomas Ferdinand Gehbauer 

توماس فردیناند گباور

Thomas Gehbauer hat einen Abschluss in Projektmanagement und arbeitet
für internationale Unternehmen im Bereich Projektmanagement und -koordination
seit mehr als 20 Jahren. Er ist Autor mehrerer Romane und Inhaber der
A-Lizenz (Deutscher Olympischer Sportbund) als Trainer für American Football. Thomas ist 
außerdem Vorstandsmitglied in verschiedenen NGO‘s und sehr aktiv in der ehrenamtlichen 
Arbeit.

Ich werde meine Kontakte zu Wirtschaft und Politik nutzen, um den Prozess der Visaverga-
be zu verbessern. Ich möchte auch eine Optimierung in der Kommunikation zwischen den 
mittelständischen Unternehmen im Iran und Deutschland erreichen. Besonders im Bereich 
des Gesundheitswesens gibt es ein enormes Potential um die wirtschaftlichen Beziehungen 
beider Länder zu

توماس فردیناند گه باور
فارغ التحصیل رشته مدیریت پروژه 

به مدت 20 سال در شرکت های بازرگانی بین المللی در سمت مدیر پروژه فعالیت دارد.
همچنین تا کنون چندین کتاب را تالیف کرده است.

توماس دارنده مدرک مربیگری Grade A از کمیته ملی المپیک آلمان در رشته فوتبال آمریکایی است.

در حوزه اجتماعی توماس فعالیت های بسیاری دارد و عضونهادهای خیریه و مردمی متعددی میباشد.

من میخواهم از شبکه ارتباطی خود در اقتصاد و سیاست استفاده کنم تا پروسه صدور ویزا در ایران تسهیل شود.
همچنین قصد دارم ارتیاط بین شرکت های متوسط و خرد ایرانی و آلمانی را بهینه کنم.

مخصوصا در حوزه سالمت که پتانسیل های زیادی در ارتقاء سطح روابط تجاری دو کشور وجود دارد
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Andreas Kurt Lang 
آندره اس کورت النگ

Andreas Lang hat 5 Jahre als Rechtsanwalt für den ehemaligen Formel-1-Piloten Michael 
Schumacher (Marken- und Lizenzrecht) und zahlreiche IT-Unternehmen gearbeitet, war für 
den Börsengang eines Videospielunternehmens verantwortlich und war mehr als 15 Jahre 
in verschiedenen Projekten und Investitionen vor allem im Bereich Gesundheitswesen im 
Nahen Osten tätig.
Als Senior-Berater für Social Entrepreneurs trägt Andreas zu Impact-Projekten bei, indem er 
Konzepte für erneuerbare Energien, Wasserversorgung und Gesundheitsprojekte auf der 
ganzen Welt entwickelt.

Meine Erfahrungen aus der Finanzkrise 2008 habe mir gezeigt, wie wichtig nachhaltiges 
Wirtschaften und Investieren ist. Nachhaltigkeit ist nicht nur alternativlos, sondern ein weites 
Feld für neue Geschäftsmodelle und unternehmerische Ansätze, das bisher kaum bearbei-
tet wurde. Erneuerbare Energien, Wasserreinigung, Müllvermeidung und -vewertung sind 
Themen, die Menschen und Unternehmen in Deutschland und Iran gleichermaßen betreffen 
und interessieren. Hier möchte ich bestehende Verbindungen unterstützen und neue Ko-
operationen aufbauen.

آندریــاس النــگ 5 ســال بــه عنــوان وکیــل راننــده ســابق فرمــول 1 مایــکل شــوماخر )در حــوزه قانــون عالمــت تجاری 
و صــدور الیســنس ( و بــرای شــرکت هــای متعــدد فنــاوری و تبــادل اطالعــات فعالیــت کــرده.او همچنیــن مســئول 
عرضــه اولیــه ســهام یــک شــرکت بــازی هــای ویدئویــی در بــورس فرانکفــورت بــوده و بیــش از 15 ســال اســت کــه 
در پــروژه هــا و ســرمایه گــذاری هــای مختلــف بــه ویــژه در زمینــه بهداشــت و درمــان در خاورمیانــه فعالیــت داشــته 
.آندریــاس بــه عنــوان مشــاور ارشــد کارآفرینــان اجتماعــی بــا توســعه مفاهیمــی بــرای انــرژی هــای تجدیدپذیــر، آب 
ــذار اجتماعــی - اقتصــادی  ــر گ ــروژه هــای تاثی ــه پ ــان در سراســر جهــان ب ــروژه هــای بهداشــت و درم رســانی و پ

کمــک مــی کنــد.

تجربیــات مــن از بحــران مالــی ســال 2008 بــه مــن نشــان داد کــه مدیریــت و ســرمایه گــذاری پایــدار چقــدر میتوانــد 
ــد تجــاری و  ــرای مــدل هــای جدی ــه تنهــا جایگزیــن نیســت ، بلکــه زمینــه گســترده ای ب ــداری ن مهــم باشــد . پای
رویکردهــای کارآفرینــی اســت کــه تاکنــون بــه نــدرت روی آن کار شــده . انــرژی هــای تجدیدپذیــر ، تصفیــه آب ، 
مدیریــت زبالــه و بازیافــت موضوعاتــی اســت کــه بــه طــور مســاوی بــر مــردم و شــرکت هــای آلمــان و ایــران تأثیــر 
می گــذارد . در اینجــا مــی خواهــم از ارتباطــات موجــود پشــتیبانی کنــم و زمینــه همــکاری هــای جدیــدی برقــرار کنــم.
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Wolfgang Rexroth 
ولفگانگ رکسروت

Name: Wolfgang Rexroth
Nationalitaet: Iranisch
Alter: 62
Firma: Rexroth AG
Position: Geschaeftsfuehrer
Aktivitaeten: Import und Vertrieb industrieller Ersatzteile und Maschinen
Sprachen: Farsi, Deutsch, Englisch

Ausbau und Intensivierung der deutsch-iranischen Wirtschaftsbeziehungen. Erweiterung 
der Kammerdienstleistungen fuer die Mitglieder. 

نام : ولف گانگ رکسروت
ملیت : ایرانی

سن : 62 سال
AG شرکت : رکسروت

سمت: مدیر عامل
فعالیت شرکت : واردات و فروش لوازم یدکی ماشین آالت صنعتی

زبان ها: فارسی،آلمانی،انگلیسی و فرانسوی

بسط و تشدید روابط تجاری ایران و آلمان
بهبود و ارائه خدمات به اعضای اتاق بازرگانی ایران و آلمان 
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Alter: 66 Jahre
Bildung: Diplom-Ingenieur, Technische Universitaet Berlin
Taetigkeit: Geschaeftsfuehrer Lucobit AG
2008 bis 2017 Vorstandsmitglied und Vizepraesident der Deutsch- Iranischen Industrie- und 
Handelskammer

Ausbau der deutsch-iranischen Handels- und Geschaeftsbeziehungen

سن 66 سال
تحصیالت: مهندس دانشگاه فنی برلین

سوابق شغلی: مدیر عامل لوکوبیت 
از 2008 الی 2017 هیئت مدیره و نایب رئیس اتاق ایران و آلمان

توسعه رابطه اقتصادی بین ایران و آلمان

Robert Riegler   
روبرت ریگلر
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Stefan Daniel Taborek 
استفان دنیل تابورک

Aktuelle Positionen: 
* Vorstand
DFTEB, Health-Innovations P.S.J.C., Iran-Vertretung deutscher Hersteller im Bereich 
Healthcare Bereich
* CEO
Herbaland Ltd. London, Hersteller von Supplements, Vitaminprodukten
* Co-Director, German Institute of Brain Based Language Learning

Ich werde mich weiter unermüdlich dafür einsetzen deutsche Unternehmen zu begeistern 
und zu begleiten nicht nur Waren im Iran zu verkaufen - sondern hier zu produzieren - be-
sonders im Healthcare Sektor. 
Mir liegt am Herzen - Die Teilhabe behinderter Menschen - vor allem Kindern - am Alltag und 
deren Akzeptanz in der Gesellschaft zu verbessern und dafür Verbände, Organisationen und 
Behörden in Deutschland und Iran zu vernetzen. 
Ausserdem setze ich mich dafür ein, Iranischen jungen Menschen den Zugang zu Online 
Studiengängen im deutsch-sprachigen Bereich zu ermöglichen.
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Thomas Wülfing   
توماس وولفینگ

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, vereidigter Buchprüfer,
Seit 1983 selbständig und jetzt Seniorpartner der WZR Group, zu der auch die Germela 
Unternehmensberatung gehört, mit Büros in Hamburg, Berlin, Frankfurt, Zürich, Teheran, 
Dubai, Peking und Tunis.
Arbeitsschwerpunkt: internationales Wirtschafts- und Steuerrecht
WZR ist eine der wenigen deutschen Anwaltsgesellschaften, die derzeit noch ein Büro in 
Teheran aufrechterhalten.
Seit drei Jahren im Vorstand der deutsch-iranischen Handelskammer tätig.

Für den Fall der erneuten Wahl in den Vorstand der Deutsch-Iranischen Industrie-und Han-
delskammer liegen mir folgende Themen am Herzen.
Schaffung eines rechtssicheren Rahmens für die Geschäftstätigkeit iranischer Unternehmen 
in Deutschland und die Information iranischer Geschäftsinhaber über die Investitionspraxis 
in Deutschland.
Information deutscher Unternehmen über die rechtssichere Geschäftstätigkeit im Iran.
Mitarbeit an der Institutionalisierung von vertrauensbildenden Einrichtungen zur Überwindung 
von Hemnissen im Wirtschaftsverkehr (Schiedsgerichtsbarkeit, Compliancezertifizikate etc)
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