
 

 

 پوشش تحت های شرکت و(خاص سهامی) تأمین عمومی صنایع گذاری سرمایه شرکت مدیره هیأت اعضای

 تحصیالت  تاريخ تولد نوع عضويت نام خانوادگی  نام  نام شرکت رديف

1 
سرمايه گذاری صنايع عمومی 

 تامین

 ــ ــ مديرعامل-موظف هاشمی گل سفیدی سیدکوروش

 ــ ــ غیرموظف دربندی محمود

 ــ ــ موظف عبدالهی نژاد سعید

 ــ ــ موظف سعادت قره باغ قربانعلی

 ــ ــ غیرموظف حسن بیگی ابراهیم

 گلدشت نمونه اصفهان 2

 لیسانس 1131 موظف صالحی سعید

 کارشناسی ارشد 1131 موظف جعفری فرج اله

 دکتری 1131 غیرموظف اژدری دانیال

 لیسانس 1113 غیرموظف اسدی اسحق

 فوق لیسانس 1131 غیرموظف حاجی پور ولی اله

 کارخانجات لوازم خانگی پارس 1

 لیسانس 1131 غیرموظف صديقی علی

 لیسانس 1131 غیرموظف نصیری پرويز

 فوق لیسانس 1133 موظف رحمانی نیا حسین

 لیسانس 1132 غیرموظف کاوسی اشکان

 فوق لیسانس 1132 غیرموظف سجودی علی اصغر

 کشت و دامپروری فکا 3

 فوق لیسانس 1131 غیرموظف گودرزی احمد

 دکتری 1131 موظف صادقی نیما

 لیسانس 1132 غیرموظف قلی زاده علی

 لیسانس 1131 موظف جلیل نژاد جمشید

 فوق لیسانس 1111 غیرموظف نیک نشان علیرضا

 کارخانجات پارس الکتريک 3

 دربندی محمود
مدير عامل خارج از 

 هیات مديره 
 دکتری 1111

 دکتری 1131 موظف مرادی ساالر

 فوق لیسانس 1131 موظف خجسته نژاد غالمرضا



 

 

 دکتری 1131 غیرموظف تنهاپور خطبه سرا زعفر

 فوق لیسانس 1131 غیرموظف اله بداشتی سعید

 کشت و دامپروری مالرد شیر 1

 لیسانس 1132 موظف معصومی حسین

 فوق لیسانس 1131 غیرموظف محمدی مهدی

 فوق لیسانس 1131 غیرموظف رفیعی بهزاد 

 فرش گیالن 1

 فوق لیسانس 1111 غیرموظف آبادی احسان 

 فوق لیسانس 1131 موظف ايمانی رضا

 لیسانس 1113 غیرموظف رحمانی  محمدرضا

 الکترونیک سیرجان 1

 لیسانس 1112 موظف میرسعیدی محمدحسین

 فوق لیسانس 1111 غیرموظف پورحیدری بهنام

 لیسانس 1131 غیرموظف عزيزی مرتضی

 کارتن البرز 1

 فوق لیسانس 1131 موظف مومنی عبداله

 لیسانس 1111 غیرموظف حق پرست اسمعیل

 فوق لیسانس 1133 موظف رستگار حسین

 لیسانس 1111 عضوء هیات تصفیه  امامزاده سیدمحمدعلی کاغذ غرب ) در حال تصفیه ( 11

 لیسانس 1113 غیرموظف احمدی پورجمالی محمدحسن الیاف 11

 ارج  12
سید محمد 

 علی 
 لیسانس 1111 غیرموظف امام زاده 

11 WTD-Shasta  فوق لیسانس 1132 موظف سید اسماعیلی  محسن 

 فوق لیسانس 1131 سرپرست  عباسی  سعید  صنايع چوب اسالم  13

 گروه صنعتی عالم آرا  13

 فوق لیسانس 1133 موظف شهبازی نیک کند  محمد 

 دکتری  1131 غیرموظف سعیدی  ايرج 

 


