شرکت :

توسعه مولد نيروگاهي جهرم

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در فرابورس ايران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

بجهرم

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

24,145,332

401010

1399/12/30

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1399/06/19 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1398/07/01 :
تعداد اعضا :

3

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

اهم سوابق  -مدت
زمان

بهزاد وفاداران
تبريزي

0040317870

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1399/01/30

عضو جامعه حسابداران رسمي
ايران-عضو انجمن حسابداران
خبره کارشناس رسمي
دادگستري

علي متدين روحي

0039383105

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

کارشناسي

1399/06/19

معاونت مالي و اداري شرکت
مديريت انرژي اميد تابان هور
مدير مالي شرکت گروهمديريت سرمايه گذاري اميد
رئيس هيات مديره شرکت
کوير تاير-معاوان مالي و اداري
شرکت بوتان ران -عضو کميته
حسابرسي شرکت سيمان
خوزستان

علي اسماعيل زاده
مقري

2060333482

عضو کميته

بله

خير

بله

مديريت
مالي

دکترا

1398/07/21

معاونت مالي و اقتصادي
صندوق بيمه سرمايه گذاري
فعاليت هاي کشور -رياست
دانشکده اقتصاد و حسابداري
دانشگاه آزاد اسلمي واحد
تهران مرکز-عضو هيات علمي
دانشگاه آزاد اسلمي واحد
اسلمشهر-عضو انجمن
حسابداران خبره ايران-
کارشناس رسمي دادگستري
ايران

بانک سپه

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1398/07/01

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
فرناز مقدم

کد ملی
0013601131

سمت
کارشناس
حسابرسي
داخلي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابداري

کارشناسي ارشد

1398/06/10

ده سال سابقه فعاليت حسابداري و حسابرسي داخلي
در رده هاي مختلف مالي و حسابرسي در شرکت هاي
توليدي و صنعتي و پيمانکاري

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
علي شيري

کد ملی

سمت

1092093087

مديريت مالي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

حسابداري

کارشناسي ارشد

1397/01/01

اهم سوابق  -مدت زمان
پانزده سال سابقه فعاليت اجرائي مالي -مديريت
مالي شرکت هاي تابعه صندوق ذخيره فرهنگيان-
مديريت مالي شرکت توسعه مولد نيروگاهي جهرم-
مشاور مالي و مالياتي

