به نام خدا

مشخصات فردی :
نام ونام خانوادگی :

محمد حسین روشنک

نام پدر :محمدرضا

تاریخ تولد 4331:محل تولد  :نیشابور
سوابق تحصیلی :
مقطع تحصیلی :

رشته تحصیلی :

کارشناسی

مدیریت

فعالیت و مسئولیت های فعلی :
الف – اقتصادی

* مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت ایمان تجارت روشن
* عضو و رئیس هیات مدیره شرکت الماس سازه روشن
* عضو و رئیس هیات مدیره مجتمع کشاورزی و دامپروری دشت ایمان مهر
* عضو ورئیس هیات مدیره شرکت مینا رز رضوان
* عضو و رئیس هیات مدیره شرکت انبوه سازان حریم حرم

شماره شناسنامه 41 :

ب -اجتماعی ( خیریه )

* عضو هیات امناء و رئیس هیات مدیره بنیاد زائر خراسان
* رئیس انجمن خیرین کتابخانه ساز مشهد
* مسئول پیگیری مساجد بین راهی
* عضو و نائب رئیس هیات مدیره شرکت توسعه امید یادگاران ماندگار

فعالیتهای فعلی در امور تشکل های بخش خصوصی

* رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی
* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی  ،صنایع ،معادن وکشاورزی ایران و استان خراسان رضوی
* عضو کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن وکشاورزی ایران
* رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن وکشاورزی خراسان رضوی
* رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی
* رئیس هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان مواد اولیه و کاالهای سرمایه ای استان خراسان رضوی
* عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران وفرانسه
* عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و تاجیکستان
* عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران ویونان
* عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند

بخشی از سوابق کاری :

* تولید و بازرگان فرش دست بافت سالهای 4315-75
* موسس و مالک سوپر مارکت روشن سالهای 4371-75
* موسس ومالک چند واحد پرورش طیور تخمگذار صنعتی روشن از سال  4371تاکنون
* حضور در  8سال دفاع مقدس از سالهای 4371-75
* مدیر نمونه واحدهای سازمان اتکا در شرق کشور در سالهای 4378-51
* رئیس هیات مدیره ،مدیر عامل و مدیر نمونه موسسه سازندگی و اقتصادی نصر در سالهای 4351-57
* مجری بخشی از راه آهن مشهد – سرخس و خط دوم راه آهن مشهد – تهران
* موسس وعضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی متعلق به آستان
قدس رضوی  ،مجری بخشی از پروژه های توسعه حریم حرم مطهر امام رضا ( ع) بخصوص صحن جامع
رضوی سالهای 4357-4381
* تولید کننده نمونه مرغ و تخم مرغ طی چندین سال متوالی
* مدیر نمونه در ساخت راه آهن مشهد – سرخس
* صادرکننده نمونه استانی از سال  4381تا 4333
* صادر کننده برتر ملی سال 4388
* چهره ماندگار کار و تولید در سال 4331
* کارآفرین برتر سال 4383و4331و4334و4331
* صادرکننده نمونه ملی سالهای 4383و4331و4334

* ایجاد کننده برندهای بین المللی « روشن » و « خزر روشن »
* برند برتر در اولین ،دومین و سومین همایش برندینگ و تولید بدون کارخانه سال 4331و4333و4331

تالیفات :

* کتاب اقتصاد مقاومتی
* کتاب رنج نامه ( طنز اقتصادی مناظره خودرو و تخم مرغ)
* اولین مطرح کننده ارزش « برند و برند سازی » در کشور طی  41سال گذشته
* اولین مطرح کننده و درخواست کننده پروانه « تولید بدون کارخانه» در کشور طی  8سال گذشته
* یادداشت های دیروز دفاع مقدس  ،امروز جهاد اقتصادی و مقاومت اقتصادی

