
 

 موظف/غیر موظف سمت نام شرکت عضو نام نماینده حقیقی نام شرکت

 پایا سامان پارس

 موظف مدیر عامل و  نایب رئیس هیئت مدیره بنیاد مستضعفان مجید شاهسواری

 غیر موظف رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سینا رسول زرگر پور

 غیر موظف یرهمد یئتعضو ه ره نگار خاورمیانه پارس آبادیمجید فتح

 ملی ساختمان

 موظف مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره پایاسامان پارس علی اصیلی

 غیر موظف رئیس هیئت مدیره بنیاد مستضعفان موسی برزگری سامانی

 موظف عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سینا سید عبدالحمید عظیمی

 موظف عضو هیئت مدیره ایرانیانپیوند تجارت  محمد حسین پرهیزگار

 غیرموظف عضو هیئت مدیره جنرال مکانیک فرید میر فخرایی

 جنرال مکانیک

 یرموظفغ رئیس هیات مدیره بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی محمد علی بخشیانی

 موظف نایب رئیس هیات مدیره شرکت پایاسامان پارس عبدالحسین بیگدلی

 موظف عضو هیات مدیره نگار خاورمیانه پارسشرکت ره  وحید عابدی

 موظف عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سینا فواد خیر

 یرموظفغ عضو هیات مدیره شرکت پیوند تجارت ایرانیان سعید شاهسواری

 دی

 غیرموظف رئیس هیات مدیره یانهشرکت ره نگار خاورم احمد مجیدی

 موظف نایب رئیس هیات مدیره سامان پارس یاپا هلدینگ علی درویش

 موظف عضو هیات مدیره اینس یگذار یهوسرما یمال شرکت سیاوش مرادیان

 موظف عضو هیات مدیره مستضعفان بنیاد مسعود نوری محمدانی

 غیرموظف عضو هیات مدیره انیرانیا یهتجارت آت یوندپ شرکت علیرضا توالئی

 رامان

 موظف مدیره هیات رئیس نایب و عامل مدیر پارس سامان پایا یاری داریوش

 غیرموظف مدیره هیات عضو مستضعفان بنیاد شهابی علی اصغر

 موظف مدیره هیات عضو گذاری سرمایه شرکت زادهلطفی رضااحمد

 تالون

واعظی صادقمحمد مستضعفان بنیاد  مدیره هیئت رئیس   غیرموظف 

نیکزاد اکبر پارس سامان پایا  مدیره هیات رئیس نایب و عامل مدیر   موظف 

زادهرضوانی امیر سینا گذاری سرمایه شرکت  مدیره هیئت عضو   موظف 

 بنیاد سازه

واعظی محمد پارس پایاسامان  مدیره هیئت رییس نایب و مدیرعامل   موظف 

پورزرگر محمدرضا سینا گذاری سرمایه شرکت  مدیره هیئت رئیس   غیرموظف 

پور اشرف آرش مستضعفان بنیاد  مدیره هیئت عضو   موظف 


