شرکت :

همکاران سيستم

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

سيستم(همکاران)

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

1,260,000

722001

1399/12/30

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1399/06/10 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1392/02/01 :
تعداد اعضا :

5

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی

کد ملی

سمت

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

شخص
حقوقی

عضو
مستقل

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

مهدي انصاريان

 4322677134رييس کميته

بله

بله

بله

حسابداري

آراسب احمديان

0052896609

عضو کميته

بله

بله

خير

مديريت

فرزاد سنندجي (
حسابدار رسمي)

0039763773

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

ابراهيم نوروز بيگي

0074626701

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

دکترا

1399/06/10

محمد مهدي مير
مطهري

0040665186

عضو کميته

بله

بله

بله

حسابداري

کارشناسي

1397/11/02

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1390/06/01

تعداد کارکنان :

3

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی ،نام طرف قرارداد :
د  -مدیر واحد حسابرسی داخلی

اهم سوابق  -مدت
زمان

کارشناسي

1396/01/01

مدير تحليل و طراحي سيستم
ها,مدير مالي و عضو هيت
مديره  23سال و رئيس هيات
مديره ي گروه شرکت هاي
همکاران سيستم

دکترا

1398/03/22

مدير عامل محک از سال
 1386تا کنون-مدرس دانشگاه
از سال 1394تا کنون

1398/03/22

مدير ارشد سازمان حسابرسي ،
عضو کارگروه کنترل کيفيت و
آئين رفتار حرفه اي جامعه
حسابداران رسمي ايران ،مدرس
جامعه حسابداران رسمي ايران
تدريس  10سال ،عضويت در
کارگروه تدوين استانداردهاي
مالي و دولتي 5سال ،عضويت
در کميته روابط بين الملل
انجمن حسابداران خبره ايران4
سال و مدير اجرايي مرکز
آموزش حسابداران خبره 3سال
مدير سرمايه گذاري و ارزيابي
طرح هاي
اقتصادي،مديرمالي،مدير بودجه
ريزي و عضو هيات مديره در
شرکت هاي بورسي و غير
بورسي-بيش از 30سال

نام و نام خانوادگی
(حسين شهبازي رز (
حسابدار رسمي

کد ملی
2630668568

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي
داخلي

مديريت اجرايي

کارشناسي ارشد

1393/09/01

مدير حسابرسي در سازمان حسابرسي ،عضو کارگروه کميته
کنترل کيفيت جامعه حسابداران رسمي 30 ،سال سابقه
حسابرسي داخلي ،عملياتي و مستقل

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
الهه غريبي ورزقاني

کد ملی
0059387981

سمت
مدير مالي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابداري

کارشناسي

1398/03/07

مدير کسب و کار راهکار صورت هاي مالي تلفيقي
شرکت همکاران سيستم به مدت  2سال ،مدير دفتر
هيات مديره ي شرکت همکاران سيستم به مدت 6
سال  ،عضو کميته ي سهام شرکت همکاران سيستم به
مدت  1سال ،رئيس حسابداري شرکت همکاران سيستم
به مدت  7سال

