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1400/6/31ترکیب سهامداران در تاریخ 

درصد سهامتعداد سهامنام سهامدار

100,0000/00232(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری غدیر

شرکت سرمايه گذاری برق و انرژی غديرسرمايه گذار
2,193,000,00051( سهامی خاص)

860,651,37020/0152(سهامی عام)مديريت انرژی اميدتابان هور 

963,475,71422/4064( سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری اهداف 

4,300,000,000100مجموع

43,0000/001( سهامی خاص)شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر 

20000/00005شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان 

75،182،8861/748شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا

207،545،8864/827سایر اشخاص حقیقی و حقوقی 

تعداد سهام

(سهامی عام)شرکت سرمايه گذاری غدير

(سهامی خاص)شرکت سرمايه گذاری برق و انرژی غدير

(سهامی عام)شرکت مديريت انرژی امید تابان هور 

(سهامی عام)شرکت سرمايه گذاری اهداف 

(سهامی خاص)شرکت صنعتی و بازرگانی غدير 

شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان

شرکت سرمايه گذاری زرين پرشیا

ساير اشخاص حقیقی و حقوقی



اعضاء هیئت مدیره

تاريخ انتصابمدرک تحصيلیو سمتنوع عضويتحقيقینمايندهنام حقوقینام عضو

1399/10/27دکتریرئیس هیات مدیرهسید فرید الدین معصومیشرکت سرمایه گذاری غدیر

1399/10/27دکترینایب رئیس هیات مدیرهنظرپور کاشانیعلی محمدشرکت صنعتی و بازرگانی غدیر

1399/10/27دکتریعضو هیات مدیرهعلی جاللیشرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور

1399/10/27کارشناسی ارشدعضو هیات مدیرهعراقیامیر آشتیانیکنگانشرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم

1399/10/27کارشناسی ارشدعضو هیات مدیره و مدیرعاملاحمدیانمحمودغدیرشرکت سرمایه گذاری برق و انرژی

.میباشد1399/9/15آخرین تغییرات هیات مدیره و تعیین سمت اعضا هیات مدیره براساس انتخاب اعضاء هیات مدیره مجمع مورخ 1399/10/27تاریخ 



ساختار سازمانی



کمیته حسابرسی داخلی

دوره گزارشگری مالی شرکت با در سال برگزار شده و حداقل شش بار جلسات کمیته حسابرسی * 
.مالی انجام میشودبار طی سال 2برگزاری جلسات مشترک با هیأت مدیره حداقل . باشدهماهنگ می 

عنوانسمتحسابرسیاعضا کميته 

حسابرسیرئیس کمیتهعضو غیر موظف هیأت مدیرهامیر آشتیانی عراقی

عضو کمیته حسابرسی(شرکتخارج از)سمت فاقدمحمد کاشانی

عضو کمیته حسابرسی(شرکتخارج از)سمت فاقدعلی نیکخواه 

حسابرس داخلیبهنام ميرزايی



کمیته ریسک

در مواقع . جلسات کمیته ریسک حداقل هر سه ماهه و باحضور اکثریت اعضای اصلی برگزار می شود* 
.میشودضروری و حسب تشخیص کمیته، جلسات فوق العاده تشکیل 

عنوانسمتاعضا کميته ريسک

رئیس کمیتهعضو غیر موظف هیأت مدیرهامیر آشتیانی عراقی

عضو و دبیر کمیتهمدیرعاملمحمود احمدیان

عضو کمیتهمدیر بازار برقمحسن یزدانی نژاد


