شرکت :

تجارت الکترونيک پارسيان

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

رتاپ(ذرپارس)

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

3,643,408

722007

1398/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1398/12/27 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1392/05/30 :
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

محمد ابوالقاسمي

0077590163

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1397/07/15

موسسه حسابرسي
رهبين،فريوان و آزمون
پردازان 84الي  - - 89عضو
کمته حسابرسي شرکت کربن
ايران  92و-93عضو هيات
مديره شرکت توسعه ساختماني
پارسيان  1397تاکنون  -مدير
امور شرکتها مجامع و سرمايه
گذاري ها بانک پارسيان 97
تاکنون

پيمان شريفي

 0872611541رييس کميته

بله

خير

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1397/04/26

معاون مالي و اداري شرکت
صنايع الکتريکي البرز رئيس
هيات مديره شرکت تجارتي
البرز عضو هيات مديره شرکت
صنعتي آما و رئيس کميته
حسابرسي عضو هيات مديره
شرکت صرافي پارسيان عضو
هيات مديره شرکت پرديس
گلستان تجارت مدير عامل
شرکت نورالمشرق عضو هيات
مديره شرکت تجارت
الکترونيک پارسيان

عضو کميته

خير

بله

بله

علوم
اقتصادي

کارشناسي

1394/02/30

عضويت در هيأت مديره
شرکتهاي ايز ايران  -انستيسو
ايزايران  -صنايع
کامپيوتريايران  -فرهيختگان
پيام همراه  -شرکت رايان
تصوير ايران  -پرديس اول کي
 صبا نفت  -عضو منتخبهيأت مديرهبانک انصار -
تجارت همراه سينا  -گسترش
الکترونيک مبين ايران

عباس نوربخش

1750520311

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1383/01/01

تعداد کارکنان :

0

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

نام و نام خانوادگی
سيد احمد صدر موسوي
گرگري

کد ملی
0041852184

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

مدير حسابرسي
داخلي

حسابداري

کارشناسي

1398/12/15

اهم سوابق  -مدت زمان
حسابرس ارشد موسسه حسابرسي مفيد راهبر-مديرمالي
بنياد مسکن استان فارس-مديرمالي بنياد مسکن استان
تهران-رئيس وصول مطالبات شرکت تجارت الکتروونيک
پارسيان-مدير حسابرسي داخلي شرکت تجارت الکترونيک
پارسيان-مدير پشتيباني شرکت تجارت الکترونيک پارسيان-
مدير شمالي شرکت تجارت الکترونيک آيريک پارسيان-
مدير مالي شرکت فناوران تراکنش سپاس-

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
زين العابدين گندم کار

کد ملی

سمت

0056396198

معاون مالي و
پشتيباني

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابداري

کارشناسي

1390/10/10

موسسه حسابرسي ارزياب سيستم  -حسابرس  4سال/
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت مفيد راهبر-
حسابرس ارشد 8سال /موسسه حسابرسي و خدمات
مديريت رهيافت و همکاران  -سرپرست 1سال /موسسه
حسابرسي و خدمات مديرت نوانديش  -سرپرست 8
ماه/شرکت تجارت الکترونيک پارسيان  -مدير امورمالي
 3سال و نيم /شرکت تجارت الکترونيک پارسيان -
معاون مالي و پشتيباني از دي ماه  90تا کنون

