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 کارآفرینان )هیات تجاری و اقتصادی(

 نوع گذرنامه حوزه فعالیت )یا شرح وظایف( سمت نام و نام خانوادگی

 TargetAiمدیر بازرگانی شرکت  پانچنکو دمیتری 1

پلت فرم از جمله ایجاد  ؛اطالعات یحوزه فناورفعال 

 یشهر یرینظارت تصو یها ستمیس یبرا یلیتحل

 یبر هوش مصنوع یمبتن

 یعاد

 یعاد نپرکرب یفوالد میو س یطناب فوالد دیکارخانه تول Kaz-Metizمدیر بازرگانی شرکت  بِسپامیاتنیخ آندری 2

 Epsilon Groupمدیر توسعه شرکت  سوندتوف سریک 3
 عیمورد استفاده در صنا ییایمیمواد ش دیتولشرکت 

 یمعدن و متالورژ ،یمینفت، پتروش شینفت و گاز، پاال
 یعاد

 عبدراسیلوف باکیتژان 4
 Meat Processing andمالک شرکت 

Service 

در بازار  یگوشت یکننده بزرگ فرآورده هادیتول

 قزاقستان
 یعاد

 لیمبرگ سرگی 5
 Meat Processingمدیر بازرگانی شرکت 

and Service 
 یعاد 

 یعاد یماکارونانواع  کنندهتولید مدیر صادرات شرکت سلطان مارکتینگ والتر والنتین 6

 کیلیبایف میراث 7
سرپرست ریاست بخش فعالیت اقتصادی خارجی 

 Mareven Food Tian-Shanشرکت 

 یگسترده ا فیط جیو ترو دیتوسعه، تولدر زمینه فعال 

قزاقستان  یجمهورو فروش آنها در  ییاز محصوالت غذا

 یمرکز یایآس یکشورها و

 یعاد

 عادی در زمینه گندم و تولید آرد و محصوالت آنفعال  رئیس شرکت رمضان قادر یرتای 8
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9 
سلیمانی جنکن لو اسماعیل 

 حسن
 یعاد (ه تولید آردندر زمیموسس شرکت بِست قوستانای ) موسس شرکت بِست قوستانای

 آسیت دانیار 10
 CG Foods Centralمدیر اجرایی شرکت 

Asia 

فعالیت ی، از جمله نودل حاضر یغذاها دیتول نهیدر زم

 می کند
 یعاد

 Dala Fruitsمدیر بازرگانی شرکت  نجم الدینوف نورسلطان 11
آب در زمینه تولید ) Dala Fruitsمدیر بازرگانی شرکت 

 (یعیطب وهیم
 یعاد

 MCC Tradeمدیر صادرات شرکت  مولداگالی بریک 12
 جاتیو سبز وهیمدر زمینه تولید و فروش )پخش( 

 فعالیت می کند
 یعاد

 یعاد ییغذاتولید و  یکشاورزدر زمینه  مدیر شرکت کازآگروپرو اِلوبای آیبیک 13

 شیمیدان فنی شرکت بورتاس جمیدوله آیدوس 14
 عیمورد استفاده در صنا ییایمیمواد ش دیتولدر زمینه 

 یمعدن و متالورژ ،یمینفت، پتروش شینفت و گاز، پاال
 یعاد

 یعاد نفت و گاز کارخانه های زاتیها و تجه دستگاه دیتول کاسپی مونای کاپیتالمدیر توسعه شرکت  شامیلوف دائورن 15

 یعاد در زمینه تولید بستنی فعالیت می کند رئیس شرکت شین الین شین آندری 16

 یعاد  مدیر بازاریابی شرکت شین الین کنستانتین دوتسنکو 17

 یعاد  رئیس هیئت مدیره شرکت شین الین دوکین دمیتری 18

 یعاد در زمینه تولید آرد و محصوالت آن Ak Nan Kzمدیر شرکت  صالح محمد سمیع اله 19

 رحمانکوالف ایریسمَت 20
اکسپورت "مدیر منطقه ای در امور فروش شرکت 

 Alina Groupشرکت  "آسیا

مصالح برای  هیمواد اول یفرآوردر زمینه تولید و 

 آن و فروش یساختمان
 یعاد
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 یعاد و ظروف مشابه یفلز یدرام ها دیتول IBT Groupمدیر شرکت  تاتیانا والدلینواخانم شیگای  21

 یعاد شرکت تولید مواد غذایی مدیراجرایی شرکت خانه بازرگانی تسارسکایا کاشا نیکیتین فیودور استاوریانوویچ 22

 خلف اف آلیش آیدین آویچ 23
 LGS Kazakhstan elevatorشرکت 

Group 
 یعاد آسانسور و پله برقیفعال حوزه 

 یعاد صادرات غالت )گندم و تخمه آفتابگردان(  KZEXPORTمشاور مدیرکل شرکت  نظراف ساکن ژادیبایوویچ 24

25 
مَدیمحمتوف ژاسالن 

 کایرگلدینوویچ
 عادی  Sinegor Grainمدیر شرکت 

 

 

 


