
 

 

 

 فرشید فرزانگان

 رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات

 MBA (Master of Business Administrationکارشناس ارشد شیمی کاربردی و دارای مدرک 

 DBA (Doctorate of Business ،انگلستان OCUمدیریت استراتژیک( از موسسه 

Administration از موسسه  (کسب و کار یحرفه ا یریتمد یدکتراQAL مدرک ، انگلستانDBA 

 POST DOCTORATE OF یدانشجو ، Tehran business schoolمرکز علوم و فنون تهران از 

BUSINESS دوره ) مدرس یتتربPOST DBA  مخففprofessional Doctor of Business 

Administration باشدیکار م و کسب یاحرفه یریتمد یدوره عال یو معن. ) 

 مدیر عامل شرکت بازرگانی آترین فرازان آوین -1

 این شرکت در دو بخش متفاوت فعالیت دارد:

های  الف(  تامین و عرضه انواع مواد شیمیایی اولیه مورد مصرف در صنایع کشاورزی بویژه نمک

 این بخشهای معدنی مورد نیاز  سولفات

ب( تامین مواد اولیه مصرفی مورد نیاز صنایع فوالد از معادن موجود در کشور و هچنین تامین 

 گری های خاص صنایع فوالد کشور مانند پودر متالورژی و ریخته نیازمندی

 ت مدیره شرکت اکسیر زیبایی پارسیانیأرئیس ه -2

 Skin Careکت اسپانیایی بویژه در حوزه تولید و تامین مواد آرایشی و بهداشتی با همکاری فنی شر 

 )محصوالت مراقبت از پوست(

 مدیر بازرگانی و خدمات فنی شرکت رنگینه و کاتالیست پارس -3

 های مصرفی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فوالد ها و جاذب پیشرو در تولید انواع کاتالیست

 

 



 

 

 

 

 

 مدیر مرکز تحقیقات و خدمات فنی صنایع تولیدی کیافرین -4

بر، پولیش، مواد فسفاته و  بر، رسوب شرکت شیمیایی تولیدکننده انواع ضدیخ، شیشه شوی، زنگ

 گیری صنایع خودروسازی چربی

 مشاور فنی و علمی انجمن تولیدکنندگان کاتالیست و جاذب -5

 مشاور بازرگانی مدیریت عامل شرکت رهام توسعه سامین -6

 ضه انواع کاغذ و مدیا انواع فیلتر های کاغذی است.از موفق ترین شرکت ها در زمینه و عر

 تا بحال 89 ریاست اتاق بازرگانی ایران و امارات از سال  -7

 ماموریت: بهبود روابط تجاری ایران و امارت و مساعدت به تجار فعال در این عرصه

 42پالک  -کوچه نیکوقدم  -سهروردی شمالی  -تهران 

 1551914811کد پستی: 

 121 -99176126 تلفن تماس:

 121 -99179846فکس: 

 farzan@atfav.comایمیل: 

 co.com-www.avichem: شرکت آترین فرازان آوین سایت

 www.ezp.co.irسایت شرکت اکسیر زیبایی پارسیان: 

 www.iremcc.irسایت اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات: 
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