
 

 

 پوشش تحت شرکتهای و(عام سهامی) تأمین صبا گذاری سرمایه شرکت مدیره هیأت اعضای

 تحصیالت  تاریخ تولد نوع عضویت نام خانوادگی  نام  نام شرکت ردیف

 سرمایه گذاری صبا تامین 1

 ــ ــ غیر موظف آبکار اکبر

 خدامرادی سعید
-موظف

 مدیرعامل
 ــ ــ

 ــ ــ غیرموظف  صباغی سیدمحمدرضا

 ــ ــ غیر موظف رهنمارودپشتی فریدون

 ــ ــ غیرموظف  صادقی ابراهیم

 شرکت کارگزاری صباتأمین 2

 فوق لیسانس 1632 غیر موظف ویسی زاده سعید

 فوق لیسانس 1633 موظف  قهرمانی محمد امین

 فوق لیسانس 1633 موظف گودرزی محمود

 دکتری 1631 غیر موظف ایزدی  حسین

 فوق لیسانس 1636 غیرموظف  قاسم لوی سعید

6 
شرکت سرمایه گذاری هامون 

 شمال

 فوق لیسانس 1631 غیر موظف  حسینی علی

 فوق لیسانس 1636 غیر موظف لطفی آرباطان ابوالفضل 

 دکتری 1631 غیر موظف موفقی مسعود

 لیسانسفوق  1632 غیر موظف امینی محسن

 فوق لیسانس 1632 موظف صادقی باطانی محسن

3 
شرکت کارگزاری بیمه تأمین 

 آینده

 لیسانس 1621 غیر موظف فروزنده پروانه

 محسن
بزرگ زاده خالد 

 آبادی
 فوق لیسانس 1631 موظف

 لیسانس 1636 غیر موظف قاسم پور دیزجی داود

 شرکت کارگزاری باهنر 3

 فوق لیسانس 1662 موظف حسینی پور سید محمود

 فوق لیسانس 1633 غیر موظف سلطانیان محمدجواد 

 دکتری 1631 غیرموظف  سارنج علیرضا

 لیسانس 1633 غیر موظف صالحی راد مهدی

 شرکت ماکرواینترنشنال 3

 دکتری 1631 غیر موظف معتمدی محمد رضا

 لیسانس 1633 غیر موظف کاشانی نادر

 فوق لیسانس 1631 موظف قاسمی غالمرضا

 فوق لیسانس 1666 غیر موظف تشکری محمد صادق



 

 

 فوق لیسانس 1633 غیر موظف صادقی ابراهیم

1 
شرکت خدمات مدیریت 

 صباتأمین

 فوق لیسانس 1631 غیر موظف جلیل زاده محمد

 فوق لیسانس 1631 غیر موظف رنجبر رستم

 فوق لیسانس 1631 موظف آشورزاده محمود

1 
شرکت بازرگانی بین المللی 

 تأمین اجتماعی

 لیسانس 1661 موظف  حامدی سیروس

 فوق لیسانس 1631 غیر موظف ندرلو آیت اهلل

 دکتری 1636 موظف تقی تهرانی حسینعلی

 فوق لیسانس 1661 غیر موظف  علی قنبری مهدی 

 دکتری 1633 غیر موظف محمدزاده ایرج

1 
تایید بیمه ملت/ در مرحله 

 صالحیت
 لیسانس 1636 غیر موظف قاسم پور دیزجی داود

 فوق لیسانس 1633 غیر موظف رجبیان وحید شرکت بورس اوراق بهادار تهران 11

 تامین سرمایه امین 11
 فوق لیسانس 1661 غیر موظف خالق بهروز

 دکتری 1663 غیر موظف بهرامی ارض اقدس محسن

 فوق لیسانس 1633 موظف غیر هنردوست اعظم بیمه میهن 12

 دکتری 1631 غیر موظف رادمهر داود سرمایه گذاری توکا فوالد 16

 بیمه دانا 13
 دکتری 1633 موظف عطری مجتبی

 دکتری 1631 غیر موظف شیرزادی سعید

 - - - بدون نماینده بدون نماینده بانك تجارت 13

 لیسانس 1631 غیر موظف توسلی حمید رضا بیمه البرز 13

       بدون نماینده بدون نماینده سپرده گذاری مرکزی 11

 فوق لیسانس 1633 غیر موظف لگزایی علیرضا بانك ملت 11

 دکتری 1663 غیر موظف طاهریان مبارکه بهمن پاالیش نفت اصفهان 11

 


