شرکت :

سرمايه گذاري توسعه ملي

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

وتوسم

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

4,500,000

569920

1399/09/30

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1399/02/02 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1393/02/22 :
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

همايون باقري
طادي

1111448711

عضو کمیته

خیر

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1395/08/18

مدير فني در موسسه حسابرسي
سخن حق( 17سال) ،حسابرسي
توسعه صنايع بهشهر ( 3سال)

علي پرتويي

0061997031

عضو کمیته

خیر

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1396/03/30

رئیس هیأت مديره و معاون
مالي و اداري جبل دماوند(6
ماه) ،مدير امور مجامع شرکت
سرمايه گذاري صندوق
بازنشستگي کشوري( 3سال)،
موسسات حسابرسي عضو جامعه
حسابداران رسمي (4سال)،
مديرعامل کارخانجات تولیدي
تهران (8ماه)

علي ابراهیم نژاد

 0793799740ريیس کمیته

بله

خیر

بله

مديريت
مالي

دکترا

1397/11/29

معاونت سرمايه گذاري (مامور
در وزارت رفاه)شرکت سرمايه
گذاري صندوق باز نشستگي
کشوري ،تحلیلگر ارشد سهام
شرکت سرمايه گذاري فیروزه (
در مجموع  6سال)

بانک ملي
ايران

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1393/08/23

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
رضا محمدي

کد ملی
0058508627

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

مدير حسابرسي
داخلي

حسابداري

فوق دکتري

1399/02/02

اهم سوابق  -مدت زمان
عضو کمیته حسابرسي سیمان شاهرود( 1سال) -مدير
حسابرسي داخلي شرکت سرمايه گذاري صنعت و
معدن( 11سال) -معاونت مالي و اداري گروه سرمايه
گذاري ملي ( 5سال)

نام و نام خانوادگی
ناصر آقاجاني

کد ملی

سمت

1465316329

معاون مالي و
اداري

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابداري

کارشناسي ارشد

1397/12/07

مدير عامل شرکت کارگزاري ارديبهشت ايرانیان(3سال)،
قائم مقام مديرعامل شرکت کارگزاري پاسارگاد(7سال)،
قائم مقام مديرعامل شرکت کارگزاري بانک صنعت و
معدن (4سال)

