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 آقای عادل آذر  1
رئیس هیات  

 مدیره 

دکتری  
مدیریت 
 صنعتی

 29/05/99 غیرموظف

 87تا  83نماینده مجلس شورای اسالمی 
 95تا  89رئیس مرکز آمار ایران از سال 

 99تا  95کشور از سال رئیس کل دیوان محاسبات 
رئیس شورای مالی و پژوهشی دبیرخانه مجمع تشخیص  

 مصلحت نظام

2 
علیرضا   آقای 

 فر صمیمی

مدیرعامل و 
عضو هیات 

 مدیره 

کارشناسی 
مهندسی و 

MBA 

 25/12/95 موظف

 تاکنون  97مدیرعامل و عضو هیات مدیره از 
رئیس هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر از  

 97تا  95سال 
 95تا  84عضو هیات مدیره شرکت ایپکو امارات از سال 

عضو هیات مدیره شرکت توسعه و سرمایه گذاری عمان 
 97تا  90

عضو کمیته حسابرسی شرکت شرکت توسعه و سرمایه  
 97تا  90گذاری عمان 

عضو هیات مدیره شرکت نیروگاه برق جنوب اصفهان  
 96تا  89

خارجی وزارت امور    عضو گروه تخصصی سرمایه گذاری
 96تا  94اقتصاد و دارایی 

مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران  
 86تا  84از 

معاون سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری خارجی 
 93تا  86ایران/ معاون شرکت از 

عضو موظف هیات مدیره و معاون برنامه ریزی و مالی 
 95تا  93ایران  شرکت سرمایه گذاری خارجی 

3 
آقای محسن  

 علیخانی

عضو هیئت  
 مدیره 

دکتری  
 اقتصاد 

 20/06/1400 غیرموظف

مدیر تامین منابع مالی گروه توسعه اقتصادی تدبیر از  
 تاکنون 99سال 

نایب رئیس هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی و سرمایه  
الی   1393گذاری هلدینگ مالی و سرمایه گذاری سینا از 

1398 
 92تا  90مدیر برنامه و بودجه بنیاد مستضعفان از سال 

مدیر اطالعات و بررسی های اقتصادی بنیاد مستضعفان 
 1389الی  1382از 

الی    1385مشاور شرکت شهرکهای صنعتی تهران از 
1386 

کارشناس دفتر مطالعات و راه اندازی بورس کاالی 
 1382الی  1381کشاورزی از 
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4 
آقای علیرضا  

 پورباقریان

عضو هیئت  
 مدیره 

دکتری  
حسابداری 

دانشگاه )
 تهران(

 20/06/1400 غیرموظف

معاونت مالی و پشتیبانی گروه توسعه اقتصادی تدبیر از 
 تاکنون 11/09/1399

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت لیزینگ ایران و  
 10/09/1399الی  01/11/1397شرق از 

سرمایه گذاری توسعه ملی از  معاونت مالی و اداری 
 30/010/1397الی  01/01/1396

مدیر مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری سامان مجد از  
 30/12/1395الی  01/05/1394

معاون مدیر امور مجامع شرکت سرمایه گذاری های 
 04/1394//31الی  01/11/1384خارجی ایران از 

5 
آقای  

محمدمهدی  
 نادری نورعینی 

هیئت  عضو 
 مدیره 

دکتری  
 حسابداری

دانشگاه )
عالمه  

 طباطبایی(

 20/06/1400 غیرموظف

ی کشتیرانی جمهوری اسالنی ایران  معاونت مالی و ادار
 تاکنون 12/05/1398از 

 یبهشت دیشه  دانشگاه یحسابدار گروه یعلم اتیه عضو
   95 یال 91 از

  خرداد   از   مسکن  بانک  نگ یزیل  شرکت  رهیمد  اتیه  عضو
 تاکنون 93

 و  نیزم  یگذار  هی سرما  صندوق  رهیمد  ئتیه  عضو
  30/07/1398 یال 01/08/1394 از شمالغرب ساختمان

  از البرز مسکن یگذار هیسرما شرکت رهیمد ئتیه عضو
 96ریت تا 95 خرداد

عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه 
 95تا اردیبهشت  94مسکن از خرداد 

امور مالی شرکت حفاری سایرس مشاور و سرپرست 
 89کیش در سال 

مشاور و سرپرست امور مالی شرکت مشاور سرمایه 
 90گذاری ارزش پرداز آریان در سال 

 
 


