
سوابق کاری تحصیالت تاریخ عضویت سمت نمایندهمیزان مالکیت در سهام شخصیت حقوقی هیات مدیره ردیف 

%14.46شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت 1
        حمید تاجیک  

(غیر موظف  )     
دکتری1396/09/12رئیس هیات مدیره

معاون مالی و اداری بیمه ایران

عضو هیات مدیره بیمه ایران

عضو هیات مدیره گروه مالی ملت

نایب رئیس شرکت بیمه امید مناطق آزاد

معاون فنی بیمه های اموال شرکت بیمه آسیا

عضو هیات مدیره بیمه آسیا

عضو هیات مدیره بانک ملت

عضو هیات مدیره بیمه ما

%4.58شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان2
     حجت بهاری فر  

(موظف  )
فوق لیسانس1394/03/19مدیرعامل و عضو هیات مدیره

 

رئیس اداره اشخاص بیمه ایران

معاون مالی و اداری شعبه تبریز

رئیس اداره کل فنی مجتمع خدمات بیمه ای بیمه ایران

رئیس شعبه پاسداران بیمه ایران

مدیراموراداری بیمه ایران

عضو هیات مدیره شرکت بیمه ما

%0.0001شرکت اقتصاد گستر قهرمان 3
    منوچهر کبیری    

(غیر موظف  ) 
فوق لیسانس1392/12/01نایب رئیس هیات مدیره

رئیس گروه برنامه ریزی دفتر آزمایش سازمان برنامه و بودجه کشور

معاون دفتر امور بازرگانی سازمان برنامه و  بودجه کشور

مدیرکل دفتر امور بازرگانی سازمان برنامه و بودجه کشور

عضو موظف هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران

عضو هیات مدیره شرکت بیمه ما

------------------------------%13.60تعاونی خردمندان صابر عصر4

------------------------------%0.43شرکت تدبیرگران بهساز ملت 5

------------------------علی البدل%0.26تعاونی معین آتیه خواهان 6

------------------------علی البدل%14.96تعاونی اعتبار کارکنان بان ملت 7

 جلسه با حضور کلیه اعضاء 28 : 1397تعداد جلسات برگزار شده در سال 

1397/12/29مشخصات هیات مدیره شرکت در تاریخ 

1



سمت نام 

رئیس  منوچهر کبیری 

عضو  داوود رزاقی 

عضو علیرضا فخر شفاهی 

دبیرسعید کلوانی 

سمت نام

رئیس حمید تاجیک 

عضومحمد جعفریان 

عضومجید حسینی 

عضوامیر حسین قربانی 

عضووحید مرادی 

عضوفرامرز فتح نژاد

عضوهادی صنعتی 

عضومهدی نوبخت 

دبیربهروز سلیمیان 

سمت نام

رئیس توحید اسدی 

عضو میر سیاوش اسبقی 

عضو صالح شیری 

 جلسه 5 : 97تعداد جلسات برگزار شده در سال 

کمیته های تخصصی شرکت در تاریخ 

1397/12/29
اعضای کمیته حسابرسی 

اعضای کمیته ریسک و تطبیق مقررات 

اعضای کمیته جبران خدمات

جلسه 15 : 97تعداد جلسات برگزار شده در سال 

 جلسه 9 : 97تعداد جلسات برگزار شده در سال 

2


