مجتبی جعفری

در چهاردهم آذرماه سال  1531در شهر اصفهان و در خانواده ای فرهنگی بدنیا آمد و از آنجایی
که پدر و مادر ایشان صاحب امتیاز گروه فرهنگی آموزشی مهرآیین از مقطع دبستان تا
دبیرستان در 2سطح پسرانه و دخترانه بوده اند از دوران کودکی تا اوایل نوجوانی در محیطهای
آموزشی پرورش یافت .
پس از پیروزی انقالب و تعطیلی مدارس ملی ،پدر ایشان که بصورت نیمه وقت در صنعت
توزیع مواد غذایی و بهداشتی فعالیت داشت ،بصورت جدی و تمام وقت به فعالیت خود ادامه
نمودند .
ایشان ضمن گذراندن دوران تحصیلی خود ،افتخار شاگردی نزد پدر را از دوران نوجوانی در صنعت توزیع مواد غذایی و
بهداشتی در شرکت  155داشته و پس از اخذ دیپلم و ورود به دانشگاه موفق به دریافت مدرک لیسانس در رشته مهندسی
پتروشیمی (صنعت نفت ) گردید  .و بنا به عالقه شخصی نسبت به صنعت نفت کشور ،از سال  1531به بورسیه شرکت نفت
جهت خدمت در پتروشیمی ماهشهر درآمد و به دلیل مسائل مختلف اجتماعی دهه  ،31در سال  1533انصراف داده و طی 2
سال خدمت مقدس سربازی در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی در پایگاه هشتم شکاری اصفهان با سمت مدیریت
دبیرستان آن پایگاه انجام وظیفه نمود .
سال  1533با پایان یافتن دوره مقدس سربازی و با توجه به تجربیات ارزنده بازارکار و راهنایی های پدر ،شرکت پخش
مهرآیین ( به یاد گروه فرهنگی آموزشی مهرآیین ) را تاسیس نموده و عمال به صورت مستقل وارد بازار کار توزیع و بازاریابی
مواد غذایی و بهداشتی در سطح استان اصفهان شد و تا به امروز در دو دهه فعالیت مستمر ،عضو فعال و سازنده صنعت پخش
کشور می باشد .
از سال  1531الی  1535مشاور فروش شرکت صنایع غذایی بهروز ( نزد استاد بهروز فروتن) بوده و دراین سالها افتخار
همکاری با بزرگان صنعت غذایی و بهداشتی کشور را داشته است .
افتخارات :
-

مدیرعامل شرکت پخش مهرآئین ایرانیان از سال  1533تا کنون

-

عضو هیئت مدیره انجمن صنعت پخش شعبه اصفهان در دو دوره متوالی (6سال)

-

رئیس کمیته غذایی انجمن صنعت پخش اصفهان

-

عضو فعال کارگروه مالی کمیته غذایی جهت پیگیری و وصول مطالبات معوق شرکتهای عضو انجمن

-

درحال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته صنعت پخش درسازمان مدیریت صنعت

