
 اعضاء هیأت مدیره و بازرسین شرکت تعاونی

 تاکنون 68سال  از زمان تأسیس 

 

 68-68 سالهای مدیره هیأت اصلی و علی البدل اعضای

 مدیره هیات عضو سمت خانوادگی نام و نام ردیف

 اصلی رئیس + مدیر عامل مصطفی ماشین چیان 1

 اصلی نائب رئیس محمد مدبر 2

 اصلی منشی رحمان سهرابی 3

 اصلی عضو محمود فردی اسرمی 4

 اصلی عضو سید محمد حسین زاده 5

 علی البدل عضو ولی ا... اسدیان پاجی 6

 علی البدل عضو سید اصغر طیبی 7

 

 

 68-68 سالهای بازرسین

  عضو سمت خانوادگی نام و نام ردیف

 اصلی بازرس میر علی شیر افکن 1

 علی البدل بازرس نوروز علی امیدیان 2

 

 

 

 



 

  طی استعفای یک عضو اصلی و یک عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب دو عضو علی البدل  88سال در

 هیات مدیره و بازرسین به شرح ذیل:

 

 66مدیره و بازرسین سال  هیأت البدل علی اعضای

  عضو سمت خانوادگی نام و نام ردیف

 یرهمد هیات البدل علی اول عضو زاهدی تمسکنی افشین مهر 1

 مدیره هیات البدل علی دوم عضو نیازی رضا محمد 2

 اصلی بازرس علی اکبر دنکوب 3

 فرعی بازرس نقی شاکری گله 4
 

 

 

 89-68 سالهای مدیره هیأت اصلی و علی البدل اعضای

 عضو هیات مدیره سمت خانوادگی نام و نام ردیف

 اصلی رئیس   سید محمد حسین زاده 1

 اصلی مدیر عامل مصطفی ماشین چیان 2

 اصلی نائب رئیس مهر افشین تمسکنی زاهدی 3

 اصلی منشی محمود فردی اسرمی 4

 اصلی عضو ولی ا... اسدیان پاجی 5

 اول علی البدل عضو سید جعفر اشرفی 6

 دوم علی البدل عضو محمد مدبر 7

 



 

 

 68 سال بازرسین

  عضو سمت خانوادگی نام و نام ردیف

 اصلی بازرس علی رضا خازنه 1

 علی البدل بازرس تقی صداقتی 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 89 سال ینبازرس

  عضو سمت خانوادگی نام و نام ردیف

 اصلی بازرس رضا عباسی 1

 علی البدل بازرس ارسالن رجبی 2

 89 سال بازرسین

  عضو سمت خانوادگی نام و نام ردیف

 اصلی بازرس رضا عباسی 1

 علی البدل زرسبا محمد کارگر 2



 

 

 

 

 

 

 89-89 سالهای مدیره هیأت اصلی و علی البدل اعضای

 مدیره هیات عضو سمت خانوادگی نام و نام ردیف

 اصلی رئیس   بایعکالئی ابوالفضل یعقوبی 1

 اصلی مدیر عامل مصطفی ماشین چیان 2

 اصلی نائب رئیس محمد باقر عنایتی 3

 اصلی منشی محمود فردی اسرمی 4

 اصلی عضو ولی ا... اسدیان پاجی 5

 علی البدل اول عضو میر علی شیر افکن 6

 علی البدل دوم عضو مهر افشین تمسکنی زاهدی 7

 

 

 89 سال بازرسین البدل علی و اصلی اعضای

  عضو سمت خانوادگی نام و نام ردیف

 اصلی بازرس ایولی ارسالن رجبی 1

 علی البدل بازرس رضا عباسی 2


