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 نام خدابه

 گذاری ایرانانون نهادهای سرمایهاعضای محترم ک

 با سالم و احترام 

 «سبدگردانی و مدیریت دارایی »ی انتخابات کارگروه اعالم فهرست نهایی نامزدهااصالحیه موضوع: 

« داراییسبدگردانی و مدیریت»از مشارکت فعال اعضای محترم در اعالم نامزدی در انتخابات کارگروه  مجدد ضمن تشکر

اختالف بین سامانه وجود دلیل فهرست قبلی به شود.فهرست نهایی نامزدهای انتخابات به شرح پیوست اعالم میاصالحیه 

 است.جدید تغییر یافته های ارسالی به دبیرخانه کانون، به فهرستنام انتخابات و نامهثبت

و لزوم هماهنگی قبلی  اوراق بهادار تهران شده از سوی شرکت بورسبا توجه به شرایط اعالمعالوه به

جهت حضور در مراسم  هزمان معرفی نمایند ،خصوصساعته در این 48ورود و اعالم زمان برای اجازۀ 

رفرمایید نمایندۀ آن نهاد محترم جهت خواهشمند است دستوشود و بر این اساس انتخابات اصالح می

 کتباً به کانون معرفی شوند. 28/08/1401حتی المقدور تا تاریخ شنبه  حضور در جلسه

 شوند. معرفی میو هماهنگی ( جهت راهنمایی 118آقای امیر خلیلی )داخلی 

 

 به امید ایرانی آباد و آزاد

 

 

 

 

 

28/08/1401 

 1401/ک/1261

 دارد

 



اسامی نامزدهای تایید شده به ترتیب حروف الفبا :  -وست پی  

 سمت نهاد مالی معرف نامزد ردیف

1 
 مدیرعامل سبدگردان نوین نگر آسیا جناب آقای شهاب الدین ادیب مهر

2 
 معاون  تامین سرمایه سپهر جناب آقای امیرحسین باغ پنبه

3 
 مدیرعامل سبدگردان آتیه توکا جناب آقای محمد بختیار نصرآبادی

4 
 مدیرعامل سبدگردان بازده جناب آقای بهنام چاوشی

5 
 مدیرعامل مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان سرکار خانم مونا حاجی علی اصغر

6 
 مدیرعامل سبدگردان الگوریتم جناب آقای حامد حامدی نیا

7 
 مدیرعامل تامین سرمایه امید رضا حدادی سیاهکلیجناب آقای حبیب

8 
 رئیس هیئت مدیره سبدگردان هدف جناب آقای عباسعلی حقانی نسب

9 
 مدیرعامل سبدگردان هوشمندرابین )مدبر آسیا( جناب آقای مهدی حیدرزاده

10 
 مدیر دارایی تأمین سرمایه کاردان سرکار خانم سمیرا خوشنود

11  
 مدیرعامل سبدگردان داریوش جناب آقای همایون دارابی

21  
 معاون سبدگردان توسعه فیروزه فاطمه سرکاریسرکار خانم 

31  
 معاون سبدگردان اکسیژن جناب آقای پدرام سمیعی تبریزی

41  
 مدیرعامل سبدگردان سهم آشنا جناب آقای مسعود شرفی

51  
 قائم مقام معاون تامین سرمایه تمدن جناب آقای محمد شهسوارزاده

61  
 مدیرعامل صبا سبدگردان اندیشه جناب آقای هادی قره باغی 

71  
 مدیرعامل سبدگردان آسمان جناب آقای حامد قناعی

81  
 معاون سبدگردان پاداش سرمایه جناب آقای سعید متین راد

91  
 مدیرعامل سبدگردان آبان سرکار خانم الهام مرادی

20 
 مدیرعامل سبدگردان سرمایه و دانش جناب آقای محمدحسین مستخدمین حسینی

21 
 گذاریمدیر سرمایه سبدگردان آگاه مهرزاد منتظریجناب آقای 

22 
 گذاریمدیر سرمایه سرمایه لوتوس پارسیانتامین اندیشالدین نیکجناب آقای جمال

 


