
 

 

 صبا آتيه هلدينگ تابعه هاي شرکت اطالعاتي بانک

ف
دي

ر
 

/ نوع  نام شرکت

 شرکت

  عضو هيأت مديره

 موظف / غيرموظف / سمت

 سال

 تولد
  سهامدار

1 

شرکت سرمایه گذاری 
 آتیه صبا
 00555)سرمایه اولیه 

 (میلیارد ریال

 آزادراه امیرکبیر 1231 علی بخشایش

   رئیس هیأت مدیره / غیر موظف
 

 صندوق بازنشستگی کشوری 1232 ولی آذروش

   مدیرعامل/نایب رئیس هیأت مدیره/موظف
 

 طراحی مهندسی بهور 1231 علیرضا برادران

   عضو هیأت مدیره / غیر موظف
 

 مالکیتی صندوق
)هلدینگ صنعت و  

معدن0 حمل و نقل و 
 گردشگری(

 گروه صنعتی ملی 1222 علی محمد علیخان زاده

   عضو هیأت مدیره / موظف
 

 عمران و ساختمان تراز پی ریز 1201 علیرضا بیگدلی آذری

   عضو هیأت مدیره / غیر موظف
 

3 

انبارهای عمومی و 
 خدمات گمرکی ایران

 صندوق بازنشستگی کشوری 1205 محمد جمشیدی

   مدیرعامل/نایب رئیس هیأت مدیره/موظف
 

 عمران و ساختمان تراز پی ریز   حمیدرضا کیامنفرد

   رئیس هیأت مدیره / غیر موظف
 

 1201 صادق کرمی
سرمایه گذاری صندوق 

 بازنشستگی کشوری

 -مالکیتی صندوق 
 مدیریتی آتیه صبا 
 )صنعت لجستیک(

   عضو هیأت مدیره
 

 1223 مصطفی قنادها
بازرگانی صندوق بازنشستگی 

 کشوری

   غیر موظفعضو هیأت مدیره / 
 

 آزاد راه امیرکبیر 1231 سید حسین معروف

   عضو هیأت مدیره / غیرموظف
 

2 
 -خدمات هوایی کشور 

 آسمان

 صندوق بازنشستگی کشوری 1235 محمد گرجی

   مدیرعامل /رئیس هیأت مدیره/ موظف
 

 سرمایه گذاری آتیه صبا  1232 علی صباغی

   عضو هیأت مدیره/ موظف
 

 1221 مهرداد امیری
انبارهای عمومی و خدمات 

 گمرکی ایران



 

 

 -مالکیتی صندوق 
 مدیریتی آتیه صبا 

 )هواپیمایی(

   نایب رئیس هیأت مدیره/ غیر موظف
 

 1221 فتح اهلل امی
سرمایه گذاری صندوق 

 بازنشستگی کشوری

   عضو هیأت مدیره/ غیر موظف
 

     شهاب آتش زا

     مدیره/ موظفعضو هیأت 

3 

سرمایه گذاری گروه 
 صنعتی ملی

 صندوق بازنشستگی کشوری   نادر صادقی

   مدیرعامل/نایب رئیس هیأت مدیره/موظف
 

   سیداسمعیل محمودی جزه
خدمات مدیریت صندوق 

 بازنشستگی کشوری

   رئیس هیأت مدیره/ غیر موظف
 

 عمران و ساختمان تراز پی ریز 1233 سیدمحمدعلی آقا سید محمد کشمیری

 -مالکیتی صندوق 
 مدیریتی آتیه صبا 

 )صنعت کفش(

   عضو هیأت مدیره/غیرموظف
 

 آزاد راه امیرکبیر   آیدین موالزاده

   عضو هیأت مدیره/غیرموظف
 

 سرمایه گذاری آتیه صبا 1201 ابراهیم سلیمی

   عضو هیأت مدیره/موظف
 

0 

 آپاداناسرام

 صندوق بازنشستگی کشوری   حمید قاطع

   مدیرعامل/نایب رئیس هیأت مدیره/موظف
 

 گروه صنعتی رنا   عباس مسیبی

   عضو هیأت مدیره/ غیرموظف
 

 1201 علیرضا امینایی
انبارهای عمومی و خدمات 

 گمرکی ایران

 -مالکیتی صندوق 
 مدیریتی آتیه صبا 

 )تولید کاشی و سرامیک(

   هیأت مدیره/ غیرموظفعضو 
 

 1231 امیررضا امامی آل آقا
خدمات مسافرت هوایی و 

 جهانگردی پرشین گلف

   رییس هـ م/غیرموظف
 

 سرمایه گذاری آتیه صبا  1223 عبدالمجید قندریز

   عضو هیأت مدیره/ موظف
 

 گلف اجنسی ایران 1

 کشوریصندوق بازنشستگی  1223 جواد منشی زاده نائینی

   عضو هیأت مدیره/موظف
 

سرمایه گذاری صندوق  1233 ظفر محمدی



 

 

 بازنشستگی

   مدیرعامل/نایب رئیس هیأت مدیره / موظف
 

 1231 حسین عباس زاده
انبارهای عمومی و خدمات 

 گمرکی

 -مالکیتی صندوق 
 مدیریتی آتیه صبا 
 )صنعت لجستیک(

   عضو هیأت مدیره/غیرموظف
 

 عمران و ساختمان تراز پی ریز 1201 مسعود بابایی

   عضو هیأت مدیره / غیرموظف
 

 بازرگانی صندوق بازنشستگی 1213 امین ملک

   عضو هیأت مدیره/غیرموظف
 

 
1 

 آزاد راه امیرکبیر

 صندوق بازنشستگی کشوری 1233 محمدحسین مصطفوی

   مدیرعامل/نایب رئیس هیأت مدیره/موظف
 

 1221 علی اکبر مؤمنیان
خدمات مسافرت هوایی و 

 جهانگردی پرشین گلف

   رئیس هیأت مدیره/ موظف
 

 سرمایه گذاری آتیه صبا  1221 سید مهدی واجدی

 عضو هیأت مدیره / غیر موظف
  

 -مالکیتی صندوق 
 مدیریتی آتیه صبا 

 کاشان(-)آزادراه قم
   

8 

 ارومیه -آزاد راه تبریز 

 صندوق بازنشستگی کشوری 1215 ترابی رضا

   عضو هیأت مدیره / موظف
 

 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 1205 علیرضا باقری ده آبادی

   عضو هیأت مدیره /غیرموظف
 

 سرمایه گذاری آتیه صبا 1221 حمید نصری

 عضو هیأت مدیره /غیرموظف
  

 -مالکیتی صندوق 
 مدیریتی آتیه صبا 

 ارومیه( -)آزادراه تبریز

   علی اسماعیل زاده مقری
سرمایه گذاری و توسعه صنایع 

 سیمان )سیدکو(

   رییس هیأت مدیره / غیرموظف
 

 خدمات مدیریت سرمایه مدار 1231 علی اکبر میرزایی 

   مدیرعامل/نایب رئیس هیأت مدیره/موظف
 

1 
سرمایه گذاری 

 ایرانگردی و جهانگردی

 صندوق بازنشستگی کشوری 1203 سلطانی نژادمصطفی 

   عضو هیأت مدیره/ غیرموظف
 



 

 

 سرمایه گذاری تامین اجتماعی   سعید اوحدی

   عضو هیأت مدیره/ غیرموظف
 

 1233 هوشنگ مهدوی
سرمایه گذاری ساختمان و 

 عمران تامین

 -مالکیتی صندوق 
 مدیریتی آتیه صبا 

 )هتلداری(

   مدیره/غیرموظفعضو هیأت 
 

 1222 حسن تقدس نژاد فومنی
سرمایه گذاری صندوق 

 بازنشستگی

   قائم مقام مدیرعامل/ نایب رئیس هیأت مدیره/موظف
 

 عمران و ساختمان تراز پی ریز 1202 مهرداد تاوتلی

   مدیرعامل/عضو هیأت مدیره / موظف
 

15 

صنایع کاغذ سازی قائم 
 شهر

 صندوق بازنشستگی کشوری 1208 مهدی کاملی

   مدیرعامل/عضو هیأت مدیره/موظف
 

 1233 عباس موحدی
سرمایه گذاری صندوق  

 بازنشستگی 

   رییس هیأت مدیره/ غیرموظف
 

 1230 محمد براری
انبارهای عمومی و خدمات 

 گمرکی

 -مالکیتی صندوق 
 مدیریتی آتیه صبا 
)تولید محصوالت 

 سلولزی(

   رییس هیأت مدیره / غیرموظفنایب 
 

 عمران و ساختمان تراز پی ریز 1220 علی قنبری الموتی نایب

   عضو هیأت مدیره/غیرموظف 
 

 بازرگانی صندوق بازنشستگی  1212 مجتبی اسالمی اندار گلی

   عضو هیأت مدیره/غیرموظف
 

11 

 سیمان یاسوج

 کشوریصندوق بازنشستگی  1231 مقصود امیری

   رئیس هیأت مدیره/غیرموظف
 

 سرمایه گذاری سیمان تامین 1215 محمدحسین مؤمنی

   عضو هیأت مدیره /موظف
 

 سرمایه گذاری آتیه صبا 1218 افشین غریب پور جهان آباد

 -مالکیتی صندوق 
 مدیریتی آتیه صبا 

 )تولید سیمان(

   عضو هیأت مدیره/ موظف
 

 آزادراه امیرکبیر 1225 جواد قاسمی

   عضو هیأت مدیره /غیرموظف
 

 عمران و ساختمان تراز پی ریز 1208 یعقوب موسوی جهان آباد

   مدیرعامل/نایب رئیس هیأت مدیره/ موظف
 



 

 

13 

 مجتمع معادن مس تکنار

 صندوق بازنشستگی کشوری 1233 حبیب رضا هادیان

   موظفمدیرعامل/نایب رئیس هیأت مدیره/ 
 

 صدر معادن ایرانیان 1201 علیرضا خانی

   رئیس هیأت مدیره/ غیرموظف
 

 آتیه مداران 1201 علیرضا ملک شاد

 -مالکیتی صندوق 
 مدیریتی آتیه صبا 

 )معدن(

   عضو هیأت مدیره/ غیرموظف
 

 آزادراه امیرکبیر 1231 علی ارضی فرد

   عضو هیأت مدیره/ موظف
 

 1231 عبدااله کوکب زاده
انبارهای عمومی و خدمات 

 گمرکی

   عضو هیأت مدیره/ غیرموظف
 

12 

درمانی  توسعه آب
 محالت

 صندوق بازنشستگی کشوری   علیرضا جاللی

   رئیس هیات مدیره/ غیرموظف
 

 عمران و ساختمان تراز پی ریز 1203 مهدی دشتکی حصاری

   مدیره/موظفمدیرعامل/نایب رئیس هیأت 
 

 سرمایه گذاری آتیه صبا 1215 سیاوش قربانی

 عضو هیأت مدیره/ موظف
  

 -مالکیتی صندوق 
 مدیریتی آتیه صبا 

 )هتلداری(

      
      
      
      

13 

 آرین پارسه کیش

 1213 فرشید کریمی حصاری
کارگزاری صندوق بازنشستگی 

 کشوری )صبا جهاد(

   مدیرعامل/عضو هیأت مدیره / موظف
 

 1211 عباس ابراهیمی
بازرگانی پدیده نیکان صبا )حمل 

 و نقل فجر جهاد(

   رئیس هیأت مدیره/ غیرموظف
 

 سرمایه گذاری صبا جهاد 1215 علیرضا صفاریان

 نایب رئیس هیأت مدیره / غیرموظف
  

 -مالکیتی صندوق 
 مدیریتی آتیه صبا 

 )هتلداری(
   

 سرمایه گذاری آتیه صبا 1221 علی اصغر وکیلیتولیدی تجهیزات ایمنی  10



 

 

   مدیرعامل/عضو هیأت مدیره/ موظف ها راه
 

   کرسی خالی
خدمات مسافرت هوایی و 

 جهانگردی پرشین گلف

   عضو هیأت مدیره
 

 آزاد راه امیرکبیر 1205 محبوب فروزنده قوجه بیگلو

 هیأت مدیره عضو
  

 -مالکیتی آتیه صبا 
 مدیریتی آتیه صبا 

 ها( )تولید تجهیزات راه
   

11 

 خدمات مسافرت هوایی
و جهانگردی پرشین 

 گلف

 سرمایه گذاری آتیه صبا 1233 احمد تاجیک

   معاون مالی و اداری/عضو هیأت مدیره/ موظف
 

 صندوق بازنشستگی کشوری 1231 بهبود خلیلی 

   مدیرعامل/نایب رئیس هیأت مدیره/موظف 
 

 آزاد راه امیرکبیر 1201 مرجان علمی

 عضو هیأت مدیره/ غیرموظف
  

 -مالکیتی آتیه صبا 
 مدیریتی آتیه صبا 
 )آژانس هواپیمایی(

   

11 

 آزاد راه شرق سپاهان

 سرمایه گذاری آتیه صبا 1208 هومن محسن زادگان

   موظفرئیس هیأت مدیره/ 
 

 فن آوران تراز پی ریز 1205 علیرضا کرد رستمی

   مدیرعامل/عضو هیأت مدیره/ موظف
 

 عمران و ساختمان تراز پی ریز 1201 علیرضا برکتین

   نایب رئیس هیأت مدیره/ غیرموظف
 

 -مالکیتی آتیه صبا 
 مدیریتی آتیه صبا 

 شیراز(-)آزادراه اصفهان

      

      

      
      

18 
بین المللی صنعت پاک 

 آتیه صبا)صپاص(

 سرمایه گذاری آتیه صبا 1208 میرمحمد سیدهاشمی

   مدیرعامل/نایب رئیس هیأت مدیره/ موظف
 

 آزادراه شرق سپاهان 1223 علی اردشیری

   عضو هیأت مدیره/ غیرموظف
 



 

 

 1231 الیاس رمضانی
دادگران موسسه حقوقی و داوری 

 آتیه

 رئیس هیأت مدیره/ غیرموظف
  

 -مالکیتی آتیه صبا 
 مدیریتی آتیه صبا 

 )بازرگانی بین المللی(
   

11 

معدنی و صنعتی 
 کاوشگران آتیه صبا

 سرمایه گذاری آتیه صبا 1201 امیدعلی نجفی

   مدیرعامل / نایب رئیس هیأت مدیره/موظف
 

 1231 امیررضا امامی آل آقا
خدمات مسافرت هوایی و 

 جهانگردی پرشین گلف

   رئیس هیأت مدیره/غیرموظف 
 

   مهدی وکیلی
خدمات پشتیبان صندوق 

 بازنشستگی

 عضو هیأت مدیره/موظف
  

 -مالکیتی آتیه صبا 
 مدیریتی آتیه صبا 

 بدون فعالیت( -)معدن 
   

35 

 پترو آتیه صبا ایرانیان

 سرمایه گذاری آتیه صبا 1211 محمدحسین پیراینان

   مدیرعامل/عضو هیأت مدیره/موظف
 

 1211 احمد بسحاق
خدمات پشتیبان صندوق 

 بازنشستگی

   عضو هیأت مدیره/غیرموظف
 

 1203 محمدپزشک
خدمات مسافرت هوایی و 

 جهانگردی پرشین گلف

 
 رئیس هیأت مدیره/غیرموظف

  
 -مالکیتی آتیه صبا 

 مدیریتی آتیه صبا 
بدون  -)بازرگانی نفتی 
 فعالیت(

 
  

 
   
   
   
   

31 
خبری و سامانه اطالع 

 رسانی امیدگستر

 سرمایه گذاری آتیه صبا 1231 مهران کرمی

   مدیرعامل/ نایب رئیس هیأت مدیره/ موظف
 

 آزاد راه امیرکبیر 1215 احسان صفرپور



 

 

   رئیس هیأت مدیره/ موظف
 

 1212 اکبر جهان فکر
انبارهای عمومی و خدمات 

 گمرکی ایران

 عضو هیأت مدیره/ غیرموظف
  

 -مالکیتی آتیه صبا
 مدیریتی آتیه صبا 

بدون  -)تبلیغات و رسانه 
 فعالیت(

   

33 

موسسه حقوقی و داوری 
 دادگران آتیه صبا

 گذاری آتیه صباسرمایه  1211 سجاد احمدی قجور

   عضو هیأت مدیره
 

 1201 مهدیه محمدصادق
خدمات  پشتیبان صندوق 

 بازنشستگی

   مدیرعامل / نایب رئیس هیأت مدیره/ موظف
 

 1218 فهیمه ثابتی
خدمات مسافرت هوایی و 

 جهانگردی پرشین گلف

 رئیس هیأت مدیره
  

 -مالکیتی آتیه صبا
 مدیریتی آتیه صبا 

 بدون فعالیت( -)حقوقی 
   

32 

پیشگامان تجارت 
 الکترونیک آتیه صبا

 سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی  1213 علی نادری

   عضو هیأت مدیره
 

 1213 امیرحسین کریمی
سرمایه گذاری ایرانگردی و 

 جهانگردی

   عضو هیأت مدیره/ موظف
 

 پرشین گلف 1213 بیتا صالح محمدزاده

 -مالکیتی آتیه صبا 
 مدیریتی آتیه صبا 
 -)تجارت الکترونیک 

 بدون فعالیت(

   عضو هیأت مدیره
 

 ادپیک 1212 سپهر شامیانی

   مدیرعامل/نایب رئیس هیأت مدیره/ موظف
 

 سرمایه گذاری آتیه صبا 1231 محبوبه رشیدی

   رئیس هیأت مدیره
 

 معادن ایرانیان صدر 33
 سرمایه گذاری آتیه صبا   کرسی خالی

   عضو هیأت مدیره
 



 

 

 صندوق بازنشستگی   کرسی خالی

   عضو هیأت مدیره
 

 عمران و ساختمان ترازپی ریز 1212 حمیدرضا محقق

 عضو هیأت مدیره
  

 -مالکیتی آتیه صبا 
 مدیریتی آتیه صبا 

 بدون فعالیت( -)معدن 
   

30 

 بازرگانی نوین کاسپین

 1221 توفیقی داریانناصر 
خدمات پشتیبان صندوق 

 بازنشستگی

   رئیس هیات مدیره/ غیرموظف
 

 معدنی و صنعتی کاوشگران 1213 محسن جعفری نجف آبادی

   عضو هیأت مدیره/غیرموظف
 

 سرمایه گذاری آتیه صبا 1210 محمد پالرک

 -مالکیتی آتیه صبا 
 مدیریتی آتیه صبا 

 -المللی )بازرگانی بین 
 بدون فعالیت(

   نایب رئیس هیأت مدیره/غیرموظف
 

   1203 محمد بدرکوهی

     مدیرعامل)خارج اعضا(

      
      

31 

تامین قطعات توسعه آتیه 
 صبا

 ادپیک 

 شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا   احمد بسحاق

   مدیر تصفیه
 

 پرشین گلف    

    
 

    
پشتیبان صندوق خدمات 

 بازنشستگی

 -مالکیتی آتیه صبا 
 مدیریتی آتیه صبا 
 )در حال تصفیه(

      
      
      
      
      

 نیرو آتیه صبا 31

 صندوق بازنشستگی کشوری   غالمحسین مهدی پور

   رئیس هیأت مدیره/ موظف
 

 سازمان تامین اجتماعی   حسن سیاهکلی

   رئیس هیأت مدیره/نایب 
 



 

 

 سرمایه گذاری آتیه صبا   نادر صفرزاده

 عضو هیأت مدیره/مدیرعامل
  

 -مالکیتی آتیه صبا 
 مدیریتی آتیه صبا 
 -)بازرگانی بین المللی 

 بدون فعالیت(
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 ملی نفتکش

(NITC) 

 صندوق بازنشستگی کشوری   نصراله سردشتی

   مدیره/موظفمدیرعامل/عضو هیأت 
 

   محمد اکبری
صندوق بازنشستگی رفاه 

 کارکنان صنعت نفت

   نایب رئیس هیأت مدیره/موظف
 

   سید احمد مقیمی
سرمایه گذاری تامین 

 اجتماعی)شستا(

   رئیس هیأت مدیره/موظف
 

   احمد محمدی زاده
شرکت توسعه خدمات مدیریت 

 اهداف

 -سهامی صندوق 
 غیرمدیریتی

 )حمل و نقل دریایی(

   عضو هیأت مدیره/غیرموظف
 

 شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 1220 حسین عالیی

   عضو هیأت مدیره
 

   هادی میرزایی ازندریانی
شرکت عمران و ساختمان 

 ترازپی ریز

   عضو هیأت مدیره/موظف
 

   جمال میاحی
سرمایه گذاری عمران و حمل و  

 نقل تامین

   عضو هیأت مدیره/غیرموظف
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کشتیرانی جمهوری 
 اسالمی

(IRISL) 

   محمد سعیدی
سرمایه گذاری تامین 

 اجتماعی)شستا(

   مدیرعامل/رئیس هیأت مدیره/موظف
 

 صندوق بازنشستگی   محمدعلی یزدان جو

   عضو هیأت مدیره/غیرموظف
 

 سهام عدالت استان هرمزگان   علی اکبر غُنجی

   عضو هیأت مدیره/غیرموظف -سهامی صندوق 
 



 

 

 غیرمدیریتی
 )حمل و نقل دریایی(

   مجتبی خسروتاج
مادر تخصصی بازرگانی دولتی 

 ایران

   نایب رئیس هیأت مدیره/غیرموظف
 

 سرمایه گذاری صبا تامین   علی یوسف پور

   مدیره/غیرموظفعضو هیأت 
 

25 

 پتروشیمی خراسان

   علی محقر
نفت و گاز و پتروشیمی 

 تأمین)تاپیکو(

   رئیس هیأت مدیره/غیرموظف
 

 پتروفرهنگ   محب اله دولت زاده

   عضو هیأت مدیره/غیرموظف
 

   فریبرز کریمایی
گروه گسترش نفت و گاز 

 پارسیان

 نایب رئیس هیأت مدیره/غیرموظف
  

 -سهامی آتیه صبا 
 غیرمدیریتی

)تولید اوره0 آمونیاک و 
 مالمین(

 سرمایه گذاری آتیه صبا   رسول طاعتی انبوهی

   عضو هیأت مدیره/غیرموظف
 

 سازمان تامین اجتماعی   حسین شفیعی

   مدیرعامل/عضو هیأت مدیره/موظف
 

21 

کشت و صنعت 
دامپروری صبا پگاه 

 لرستان

 سرمایه گذاری آتیه صبا   رحیمییداله 

   نایب رئیس هیأت مدیره/غیرموظف
 

 صنایع شیر   عبدالکریم طاهری

   رئیس هیأت مدیره/غیرموظف
 

   امیر انصاری پور
کشت و صنعت و دامپروری پگاه 

 همدان

 عضو هیأت مدیره/غیرموظف
  

 -سهامی آتیه صبا 
 غیرمدیریتی

دست  در -)تولید لبنیات 
 احداث(

     عباس سیاه منصوری

     )خارج اعضا( مدیرعامل

      

      

 گروه فن آوا 23

 فن آوران طلوع شبکه    سید ضیا ایمانی

   رییس هـیأت مدیره/غیرموظف
 

 سرمایه گذاری آتیه صبا 1212 امین کالهدوزان

   نایب رئیس هیأت مدیره/غیرموظف
 



 

 

 نوآوران موج   نائینیحمید رضا 

 عضو هیأت مدیره/غیرموظف
  

 -سهامی آتیه صبا
 غیرمدیریتی
 (ICT)خدمات حوزۀ 

 حمل و نقل جوان سیر ایثار   علی نوری

   مدیرعامل/عضو هیأت مدیره/موظف
 

 مدیریت صنایع نوین تامین   محمد دولت آبادی

   عضو هیأت مدیره/غیرموظف
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 الستیکتوسعه صنایع 
 )نخ تایر صبا(

   حسین صنعان
سرمایه گذاری سازمان تأمین 

 اجتماعی)شستا(

   مدیرعامل/نایب رئیس هیأت مدیره/موظف
 

 صندوق بازنشستگی کشوری 1222 شبر زارعین

   عضو هیأت مدیره/ غیرموظف
 

   مهدی ذکی پور رحیم آبادی
نفت و گاز و پتروشیمی 

 تأمین)تاپیکو(

 رئیس هیأت مدیره
  

 -سهامی صندوق 
 غیرمدیریتی

)تولید منسوج 
 استخوانبندی تایر(

   

23 

چوب و کاغذ ایران 
 )چوکا(

   علی برزن
نفت0گاز و پتروشیمی 

 تأمین)تاپیکو(

   مدیرعامل/نایب رئیس هیأت مدیره/موظف
 

 صندوق بازنشستگی کشوری   امیر مرادی

   مدیره/موظف معاون بازرگانی/عضو هیأت
 

   محمدمهدی جزایری ناصری
گروه صنعت سلولزی تأمین  

 گستر نوین

 -سهامی صندوق 
 مدیریت با تاپیکو

 )تولید کاغذ(

   رئیس هیأت مدیره/ غیرموظف 
 

 صنایع چوب خزر کاسپین     علی بابایی کارنامی

   قائم مقام/عضو هیأت مدیره/ موظف
 

 سرمایه گذاری آتیه صبا   غالم حسین شیرزادی

   عضو هیأت مدیره/ غیرموظف
 

 گروه صنعتی عالم آرا 20
 کارخانجات پارس الکتریک 1231 ایرج سعیدی

   عضو هیأت مدیره/غیرموظف
 



 

 

 صندوق بازنشستگی کشوری 1215 مهدی فرنیان

   عضو هیأت مدیره/غیرموظف
 

 تامین اجتماعیسازمان  1200 مهدی شعبانی لسکوکال

سهامی صندوق و آتیه 
 غیرمدیریتی -صبا 

 )تولید لوله و اتصاالت(

   نایب رئیس هیأت مدیره/ غیرموظف
 

 سرمایه گذاری آتیه صبا    باقر امامی

   رییس هیأت مدیره/غیرموظف
 

 شرکت خدمات پارس   محمد شهبازی نیک کند

   مدیرعامل/عضو هیأت مدیره/موظف
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 توسعه صادرات صنعتی

 صندوق بازنشستگی   منصور خواجوند خزاعی

   نایب رئیس هیأت مدیره
 

 سایپا   محسن دست خوش جوان

   مدیرعامل/عضو هیأت مدیره/موظف
 

 ایران خودرو   مجید کاویانی

 -سهامی صندوق 
 غیرمدیریتی

)بازاریابی بین المللی 
محصوالت و خدمات 

 مهندسی(فنی و 

   رئیس هیأت مدیره
 

 سازمان تأمین اجتماعی   بهرام نقش تبریزی

   عضو هیأت مدیره
 

 تولید رینگ سایپا   کامران کریمی

   عضو هیأت مدیره
 

21 

 توسعه علوم زمین

 صندوق بازنشستگی کشوری   کرسی خالی

   رئیس هیأت مدیره/غیرموظف 
 

 سازمان تأمین اجتماعی   سید تقی دالور

   نایب رئیس هیأت مدیره/غیرموظف
 

 اعتالی ایرانیان   امیر اسدی راشد

 -سهامی صندوق 
 غیرمدیریتی

 )زمین شناسی(

     عضو هیأت مدیره/غیرموظف

     احمد زارعان شیروان ده

     مدیرعامل)خارج اعضا(

      
      

28 
صنایع چوب و کاغذ 

 مازندران

   علیرضا آهی
مدیریت طرح و توسعه آینده  

 پویا

   مدیرعامل/نایب رئیس هیأت مدیره/ موظف
 

 صندوق بازنشستگی کشوری   جواد طالبی خارکشی



 

 

   عضو هیأت مدیره/غیرموظف
 

   وحید رحمانی خلیلی
گروه صنعت سلولزی تامین 

 گستر نوین

 -سهامی صندوق 
 غیرمدیریتی
 )تولید کاغذ(

   عضو هیأت مدیره /غیرموظف
 

 مسکن و صنایع ساختمانی    نریمان نادری

   رئیس هیأت مدیره/موظف
 

 گروه توسعه ملی   هادی شیخ زین العابدینی

   عضو هیأت مدیره/موظف
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 گل نقش توس

 چینی مقصود   حسن ایمانی 

   رئیس هیأت مدیره/موظف
 

 صندوق بازنشستگی کشوری   کرسی خالی

   نایب رئیس هیأت مدیره/ غیرموظف
 

 تعاونی مقصودسازان   محمد حسین کوثر

 -سهامی صندوق 
 غیرمدیریتی

برگردان  )تولید عکس
چینی0 سرامیک0 شیشه و 

)... 

     عضو هیأت مدیره/غیرموظف

     مهدی تربتی

     مدیرعامل)خارج اعضا(

      
      

35 

 کرمانیت

 سرمایه گذاری صنعت و معدن   بهزادپورمحمدی

   نایب رئیس هیأت مدیره
 

 صندوق بازنشستگی کشوری   سیاوش بزرگی

   رئیس هیات مدیره
 

 سرمایه گذاری سیمان تأمین   هوشنگ آقاجانی

 -سهامی صندوق 
 غیرمدیریتی

)تولید ورق و آزبست 
 سیمانی(

   مدیرهعضو هیأت 
 

 سرمایه گذاری ایران و فرانسه   سعید کریم زاده

   عضو هیأت مدیره
 

 سیمان ارومیه   محمدیوسف روحانی

   مدیرعامل/عضو هیأت مدیره/موظف
 

31 
لوله و ماشین سازی 

 ایران

 صندوق بازنشستگی کشوری 1200 بیژن برومند حیدرآبادی

   عضو هیأت مدیره/غیرموظف
 

مدیریت سرمایه گذاری ملی    قاسم شریفی نیسیانی



 

 

 ایران

   نایب رئیس هیأت مدیره/موظف
 

 شرکت سرمایه گذاری ملی ایران   محمدرضا سروش

 -سهامی صندوق 
 غیرمدیریتی

)تولید لوله و اتصاالت 
چدن نشکن و شیرآالت 

 صنعتی(

   رییس هیأت مدیره/غیرموظف
 

 فدک سهند تجارت   وحید اوضح

   عضو هیأت مدیره/غیرموظف
 

     محمدرضا بابایی

     مدیرعامل )خارج اعضا(

 توسعه و تأمین شریف   سید محمد رضا آل احمد

   عضو هیأت مدیره/غیرموظف
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طراحی مهندسی و 
 ساخت تجهیزات سایپا

 -)سمتکو 

SEMETCO) 

 مگاموتور   مجید فهیمه امیری

   مدیرهرییس هیأت 
 

 مگاموتور   محمدرضا زمانلو

   مدیرعامل/عضو هیأت مدیره/موظف
 

 مگاموتور   محمدرستم نژاد بیرنگ

 -سهامی صندوق 
 غیرمدیریتی

)تولید قطعات ترمز 
طراحی و ساخت -خودرو

 تجهیزات و ماشین آالت(

   عضو هیأت مدیره/غیرموظف
 

 کشوریصندوق بازنشستگی  1232 محمدرضا همتی

   نایب رئیس هیأت مدیره
 

 سازمان تأمین اجتماعی   شهین عاج ساز

   عضو هیأت مدیره
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 لوله و نورد اهواز

 صندوق بازنشستگی کشوری   کرسی خالی 

   عضو هیأت مدیره/موظف
 

 رایحه شیمی   یاسر ضیائی شیر کالئی

   مدیرعامل/رئیس هیأت مدیره/موظف
 

 توسعه صنعت خاور آذین   شمیرانی سعید

 -سهامی صندوق 
 غیرمدیریتی

)تولید کالف ورق گرم 
های سیاه0 فوالدی0 لوله

 گالوانیزه0 گاز و پروفیل(

     نایب رئیس هیأت مدیره/غیرموظف

 کشت و صنعت خلیج نایبند   مجتبی کیان پیشه

   عضو هیأت مدیره/غیرموظف
 

 آذیناستیل    امیر مهریزی

   عضو هیأت مدیره/موظف
 

 سکوی طالیی قشم 33
 عبدالهادی مطلق

 
 آتیه صبا سرمایه گذاری

 نایب رئیس هیات مدیره
  



 

 

 اصغر همایی
  

 مدیر عامل / عضو هیات مدیره
  

 محسن رئوف
  

 رئیس هیات مدیره   
  

    

30 

 کاشی وسرامیک سعدی

 گذاری صدر تأمین سرمایه   رضا معمار طلوعی

   مدیرعامل/نایب رئیس هیأت مدیره/ موظف
 

 سرمایه گذاری آتیه صبا   امید عباسی

   مدیرتولید/عضو هیأت مدیره/موظف
 

 سرمایه گذاری صبا تأمین   میرفاضل مقدس فاضلی

 -سهامی آتیه صبا 
 مدیریت با صدر تأمین

 )تولید کاشی و سرامیک(

   مدیره/غیرموظفرئیس هـیأت 
 

 کنارگذر شرق سپاهان   داود رخشان پوری

   عضو هیأت مدیره/غیرموظف
 

 لعابیران   مهدی رشیدی

   عضو هیأت مدیره/غیرموظف
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فرآورده های تزریقی و 
 دارویی ایران

 سرمایه گذاری آتیه صبا 1238 اسماعیل روح االمین

   عضو هیأت مدیره/غیرموظف
 

     محمدحسن حاتمی هنزا

     عضو هیأت مدیره/موظف

     ایرج فرهادی

 -سهامی آتیه صبا 
 غیرمدیریتی

 )تولید جامدات دارویی(

     مدیرعامل/عضو هیأت مدیره/موظف

     محمدحسن واصفی

     رئیس هیأت مدیره/غیرموظف

     احمد صالحی نیک

     مدیره/غیرموظفنایب رئیس هیأت 

 داروپوش 31

     سید اکبر خضرائی بااالیی

     رئیس هیأت مدیره

     سید احسان خضرائی بااالیی

     مدیرعامل /عضو هیأت مدیره

     مریم خضرائی بااالیی



 

 

تولید کننده تیوب های 
 آلومینیومی

     عضو هیأت مدیره

     میرحسین وزیرنیا

     هیأت مدیرهعضو 

 صندوق بازنشستگی کشوری   کرسی خالی 

   عضو هیأت مدیره
 

38 
 کاغذ غرب

 سازمان تامین اجتماعی   سیدمحمدعلی امام زاده

   عضو هیأت تصفیه
 

 صندوق بازنشستگی کشوری   محمدرضا تقیان نجف آبادی

   عضو هیأت تصفیه
 

      
 )در حال تصفیه(
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 فوالد زاگرس

     حمید اسکندری

     عضو هیأت تصفیه

     مهدی حسینی شورابه

     عضو هیأت تصفیه

      

 )در حال تصفیه(

      
      
      
      
      

05 

 صنایع ملی گاز

     محسن میرزا کوچک شیرازی

     مدیر تصفیه/موظف

     علی مالزاده

     عضو هیأت تصفیه/غیرموظف

      

 )در حال تصفیه(

      

      

      
      
      

 ؟
     آقای زینعلیان جهان پیام

 
     مدیرتصفیه



 

 

 )در حال تصفیه(
   

01 

 کفش ملی

 مدیریت و توسعه ملی   علیرضا موثقی

   مدیرعامل/نایب رئیس هیأت مدیره 
 

 سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی   محمدرضا کارگر

   رئیس هیئت مدیره
 

 کفش و پوشاک گنجه   علیرضا رجب زاده

  

   عضو هیأت مدیره
 

     امیر اشکوری

     سرپرست

      
      

03 

 مدیریت توسعه ملی

 سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی 1205 علیرضا آموخته

   نایب رئیس هیئت مدیره 
 

 کفش و پوشاک گنجه 1203 علی بخت آور

   رئیس هیئت مدیره
 

     حمید رضایی

  

     مدیرعامل

 کفش ملی   حسن جان محمدی

   عضو هیأت مدیره
 

      
      

02 

انبارهای عمومی و 
 خدمات گمرکی تهران

 انبارهای عمومی غرب   عیسی احمدی

   رئیس هیأت مدیره
 

 انبارهای عمومی ایران   علیرضا عربی

   مدیرعامل/نایب رئیس هیأت مدیره
 

 انبارهای عمومی امام خمینی   علیرضا گودرزی

  

   عضو هیأت مدیره
 

      
      
      
      

03 
انبارهای عمومی و 
 خدمات گمرکی غرب

 انبارهای عمومی بازرگان   شمسیمحمد حسین  منیری 

   رئیس هیات مدیره
 



 

 

 انبارهای عمومی ایران   حمیدرضا اصالنی

   مدیرعامل/نایب رئیس هیأت مدیره
 

 انبارهای عمومی آستارا   آقای ناصر بابا نتاج

  

   عضو هیأت مدیره
 

      
      
      
      

00 

انبارهای عمومی و 
 خدمات گمرکی 

 فرودگاه امام خمینی

 انبارهای عمومی غرب   محمدتقی بابایی

   رئیس هیات مدیره
 

 انبارهای عمومی ایران   نادر فوالدی

   مدیرعامل/نایب رئیس هیأت مدیره
 

 انبارهای عمومی بازرگان   محمد کالنتری

  

   عضو هیأت مدیره
 

      
      
      
      

01 

انبارهای عمومی و 
 خدمات گمرکی 

 منطقه ویژه سهالن

 انبارهای عمومی امام خمینی    حمید قاطع قوشچی

   رئیس هیأت مدیره 
 

 انبارهای عمومی ایران   رضا نظری

   مدیرعامل/نایب رئیس هیأت مدیره 
 

 انبارهای عمومی آستارا   قهرمان زارع

  

   عضو هیأت مدیره
 

 انبارهای عمومی غرب   آنوش رحام

   عضو هیأت مدیره
 

 انبارهای عمومی تهران   اعتماد گلستانی

   عضو هیأت مدیره
 

01 

انبارهای عمومی و 
خدمات گمرکی منطقه 

 آزاد ارس)جلفا(

 انبارهای عمومی غرب   علی اکبر باالگر

   رئیس هیأت مدیره
 

 انبارهای عمومی ایران   پورعلی ولی

   مدیرعامل/نایب رئیس هیأت مدیره 
 

 انبارهای عمومی سهالن   جمشید ارکیان



 

 

 
 عضو هیأت مدیره

  
    

08 

انبارهای عمومی و 
 خدمات گمرکی

منطقه آزاد  
 ماکو)بازرگان(

 انبارهای عمومی تهران   محرم امین زاده

   رئیس هیأت مدیره
 

 انبارهای عمومی ایران   اسد قهرمانی 

   مدیرعامل/نایب رئیس هیأت مدیره 
 

 انبارهای عمومی غرب   علی حسین زاده

  

   عضو هیأت مدیره
 

      
      
      
      

01 

انبارهای عمومی و 
 خدمات گمرکی

 آتیه قشم )بندرلنگه( 

 انبارهای عمومی تهران   رضا محمدی

   رئیس هیأت مدیره
 

 انبارهای عمومی غرب   محمد رضا نقی پور

   مدیرعامل/نایب رئیس هیأت مدیره 
 

 انبارهای عمومی ایران   سیامک حسنی شاهمراد

 
 عضو هیأت مدیره

  
    

15 

انبارهای عمومی و 
 خدمات گمرکی آستارا

 انبارهای عمومی امام خمینی   حسین شفایی

   رئیس هیأت مدیره
 

 انبارهای عمومی ایران   عادل محمدیان

   مدیرعامل/نایب رئیس هیأت مدیره 
 

 انبارهای عمومی غرب   مصطفی سلیمی 

 عضو هیأت مدیره
  

    

11 

حمل و نقل بین المللی 
 زنجیره طالیی

     علی جعفری

     رئیس هیأت مدیره

     سعید اسماعیلی

     مدیرعامل/عضو هیأت مدیره

     محمد اکبری

ونقل خدمات حمل 
 المللی و داخلیبین

     نایب رئیس هیأت مدیره 

     علیرضا حجی



 

 

 

 

     عضو هیأت مدیره

     علی رسولی

     عضو هیأت مدیره

13 

 حمل و نقل ایران تیر

     شهبازی

     مدیرعامل/نایب رئیس هیأت مدیره 

     ابوالحسنی

     رئیس هیأت مدیره

      

ونقل خدمات حمل 
 المللی و داخلیبین

     عضو هیأت مدیره

      
      
      

   


