
 

 

 753621لیست اعضای هیات مدیره شرکت های تابعه هلدینگ تراز پی ریز سهامی خاص شماره ثبت 

 نام شرکت ردیف
استان محل 

 شرکت

درصد مالکیت 

 مجموعه صندوق
 نماینده شرکت سمت نام اعضاء

1 

شرکت عمران و 

ساختمان تراز 

 پی ریز

 111 تهران

 راه امیر کبیرشرکت آزاد  عضو هیئت مدیره مسعود نصر آزادانی

 
 شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا عضو هیئت مدیره

 مهدی اکبر پور
نائب رئیس هیات مدیره و 

 صندوق بازنشستگی کشوری مدیر عامل

 علیرضا فرتاش
 رییس هیئت مدیره

موسسه حسابرسی صندوق 

 بازنشستگی کشوری

 سیدامین مرعشی
 عضو هیئت مدیره

گذاری صندوق شرکت سرمایه 

 بازنشستگی کشوری

 
      

 نام شرکت ردیف
استان محل 

 شرکت

درصد مالکیت 

 مجموعه صندوق
 نماینده شرکت سمت نام اعضاء

2 

شرکت بازرگانی 

 ترازان پی ریز

 )در حال انحالل(

 1 تهران

 عمران و ساختمان تراز پی ریز رییس هیئت مدیره امید خالقی

 عضو هیئت مدیره محسن علی مرادی

شرکت مهندسی و عمران سازه 

 پی ریز

 

عضو هیئت مدیره و مدیر 

 عمارت هشتم شرق عامل

 
حمید رضا فرزین 

 یزدی

عضو هیئت مدیره و مدیر 

 عمارت هشتم شرق عامل

   

3 

 نام شرکت
استان محل 

 شرکت

درصد مالکیت 

 مجموعه صندوق
 نماینده شرکت سمت نام اعضاء

 با واسطه 999999 تهران سازه پی ریز

 ترازان پی ریز عضو هیئت مدیره سجاد محمدی

 محمد سجاد لنگری

رئیس هیئت مدیره 

 ومدیرعامل

شرکت ساختمان و عمران تراز 

 پی ریز

حمید رضا فرزین 

 شرکت پرشین گلف نایب رئیس هیات مدیره یزدی

  



 

 

 
      

 ردیف
 نام شرکت

استان محل 

 شرکت

درصد مالکیت 

 مجموعه صندوق
 نماینده شرکت سمت نام اعضاء

4 
عمارت هشتم 

 شرق

خراسان 

 -رضوی 

 مشهد

با 

 99999999واسطه

 عمران و ساختمان تراز پی ریز رئیس هیات مدیره محمد رضا ترابی

 ریزمهندسی و عمران سازه پی  مدیرعامل و عضو هیاتمدیره محمد سحرابی

 مهندسی و عمران سازه پی ریز عضو هیات مدیره مهدی اکبر پور

حبیب ا... کشوری 

 بازرگانی ترازان پی ریز عضو هیات مدیره باغان

مرتضی حبیبی 

 فن آوران تراز پی ریز نائب رئیس هیات مدیره کرهرودی

محمد علی اکبری 

 ریزنیرو تراز پی  عضو هیات مدیره صفی آباد

       

 ردیف
 نام شرکت

استان محل 

 شرکت

درصد مالکیت 

 مجموعه صندوق
 نماینده شرکت)سهامدار( سمت نام اعضاء

 99999با واسطه  تهران فناوران 5

رحیم محمودی رحیم 

 آبادی
 عمران و ساختمان تراز پی ریز رئیس هیات مدیره

 سازه پی ریز عضو هیات مدیره سید مهدی پاکنژاد

 قاسم مالکی
نائب رئیس هیات مدیره و 

 مدیر عامل
 ترازان پی ریز

       

 ردیف
 نام شرکت

استان محل 

 شرکت

درصد مالکیت 

 مجموعه صندوق
 نماینده شرکت سمت نام اعضاء

6 
شرکت محراب 

 عمران
 تهران

 
درصد  99999

متعلق به هلدینگ 

صبا جهاد که با 

وکالتنامه ای به 

 این هلدینگ

 حمل و نقل فجر جهاد رییس هیئت مدیره اله داودیان آیت

سید هانی 

 میرمحمدعلی

نایب رییس هیئت مدیره و 

 مدیر عامل
 صبا جهاد

 
 عضو هیئت مدیره

فرآورده های شیالتی بندر 

 عباس

 


