
 

 

 پوشش تحت شرکتهای و(خاص سهامی) تأمین صدر گذاری سرمایه شرکت مدیره هیأت اعضای

 تحصیالت  تاريخ تولد نوع عضويت نام خانوادگی  نام  نام شرکت رديف

 سرمايه گذاری صدر تامین 1

 ــ ــ مدير عامل-موظف زمانی گندمانی احمد

 ــ ــ غیرموظف ترک نژاد احمد

 ــ ــ موظف عبودی سعید

 ــ ــ موظف شیرمحمدپور عبداله

 ــ ــ غیرموظف فروزان کريم

 شرکت صنايع سرام آرا 2

 ارشناسی ارشدک 1431 موظف بابايی  حسن 

 کترید 1433 مديرعامل -موظف  آهنی ها  اصغر 

 ارشناسی ارشدک 1433 غیر موظف احمدی  احسان 

 ارشناسی ارشدک 1431 غیر موظف کیان ارثی  محمد احسان  

     موظف عرب سیاوش

 شرکت فرآورده های نسوز ايران 4

 ارشناسی ارشدک 1431 غیر موظف تدين  علی 

 ارشناسیک 1432 مديرعامل -موظف  لقمانی  سعید

 ارشدارشناسی ک 1441 موظف سبحانی فضل اله 

 ارشناسی ارشدک 1434 غیر موظف رخصتی ايرج 

     غیر موظف اسفندياری هادی 

 شرکت کاشی وسرامیک سعدی 3

 ارشناسیک 1423 غیر موظف مقدس فاضلی  میرفاضل

 ارشناسیک 1431 مديرعامل -موظف   معمار طلوعی  رضا

          

 ارشناسی ارشدک 1431 غیر موظف  رشیدی النگه  مهدی

          

 شرکت صنايع مس شهید باهنر 1

 کترید 1444 غیر موظف کريمی کاشانی  امیر حسین

 کترید 1441 مديرعامل -موظف  امینی کافی آباد علی اکبر 

 ارشناسی ارشدک 1443 موظف متحدی  علی اکبر

 ارشناسیک 1431 غیر موظف ابوسعیدی  محمدرحیم

 ارشناسی ارشدک 1412 غیر موظف مستقیمی  محمد مهدی

 شرکت توسعه معادن پارس تأمین 3
 ارشناسی ارشدک 1413 غیر موظف شعله  علی

 ارشناسی ارشدک 1431 غیر موظف قائمی راد  محمد حسین 



 

 

 ارشناسیک 1443 غیر موظف زارعی   ناصر 

 ارشناسیک 1411 غیر موظف کاظمی  خشايار 

 شرکت ذوب آهن اصفهان 1

 ارشناسی ارشدک 1421 غیر موظف ناجی  حسین 

 ارشناسیک 1433 مديرعامل -موظف  يزدی زاده شتربانی  منصور

 کترید 1431 موظف فاضل  ابوتراب 

 کترید 1433 غیرموظف فاطمیان   محمد 

 شرکت پشم شیشه ايران 1

 ارشناسی ارشدک 1431 غیر موظف حجازی  سید جلیل 

 ارشناسی ارشدک 1434 موظف -مديرعامل  دستغیب سید احمد رضا 

 ارشناسی ارشدک 1431 غیر موظف گودرزی  حسین 

 ارشناسی ارشدک 1432 غیر موظف خسروی  مهدی 

 ارشناسی ارشدک 1431 موظف نوذری  رضا

 شرکت صنايع خاک چینی ايران 9

 ارشناسیک 1443 غیر موظف انباردار  امیر 

 ارشناسی ارشدک 1434 مديرعامل -موظف  نوروزی  سلیمان

 ارشناسی ارشدک 1413 غیر موظف درخشنده  محمد رضا 

 ارشناسی ارشدک 1443 غیر موظف مرسلی  يداله

 ارشناسی ارشد ک 1431 موظف رسولی دولت آباد  حبیب 

 شرکت کاشی وسرامیک الوند 11

 ارشناسی ارشد ک 1441 غیر موظف ايروانی تبريزی پور  احد

 کارشناسی ارشد   مديرعامل -موظف  مومنی محمود

 دکتری 1414 غیر موظف سید اصفهانی  سید حسین 

 ارشناسیک 1441 موظف  کیا سید جواد 

 کترید 1431 غیر موظف معروف خانی   عطاءاله 

 شرکت لعابیران 11

 کترید 1413 موظف نعمتی  حمیدرضا 

 ارشناسی ارشدک 1441 غیرموظف شايگان جمال

 ارشناسی ارشدک 1411 موظف تکمیل  هادی 

 ارشناسی ارشدک 1431 مدير عامل-موظف حجازی سید جلیل 

 ارشناسیک 1414 غیر موظف نظامی قرانقیه رحمان 

 شرکت معدنی امالح ايران 12

 ارشناسیک 1441 غیر موظف محمديان اردی  محمد 

 کترید 1439 مديرعامل -موظف  رستمی  علی

 ارشناسی ارشد ک 1421 موظف قاسم زاده  محمدمهدی 



 

 

 رشدا 1431 غیر موظف لطیفی  جمال

 ارشناسی ارشدک 1434 موظف عروجی رضا 

14 
شرکت توسعه معادن طالی 

 کردستان

 کترید 1431 غیر موظف علیخانی   احد  

 ارشناسیک 1433 مديرعامل -موظف  قادرمزی  محمود

 کارشناسی 1431 غیر موظف قادری بهروز 

 شرکت فوالد اکسین 13
 ارشناسیک 1444 غیرموظف کروشاوی  اسماعیل

 کترید 1433 موظف يارعلیزاده  محمود 

 ارشناسی ک 1414 غیرموظف سعیدی حسین  لوله سازی ماهشهر 11

 ارشناسی ارشدک 1431 غیرموظف مراقی   زاهد  لوله سازی اهواز 13

 کترید 1441 غیر موظف اسالمیان  محمود فوالد مبارکه  11

 ارشناسیک 1429 مدير عامل -موظف     عصاری  عزيزاله  توسعه معادن و فلزات  11

 کترید 1432 غیرموظف احمدزاد اصل  محمدعلی صنايع ملی مس ايران 19

 ارشناسی ارشدک 1449 غیر موظف فائز  شکراله  اپیکو 21

 ارشناسی ارشدک 1434 غیرموظف قاسم پور ديزجی  داود  بیمه ملت 21

 


