شرکت :

سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در فرابورس ايران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

گوهران

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

2,000,000

569916

1398/09/30

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1397/05/31 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1395/03/17 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی

سمت

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

محسن صفاجو

2370880090

عضو کميته

خير

محرم رزم جويي

 1500981893رييس کميته

بله

عضو کميته

خير

نام و نام
خانوادگی

محمدعلي
ميرزاکوچک
شيرازي

کد ملی

0062804553

شخص
حقوقی

گروه مديريت
سرمايه گذاري
اميد

عضو
مستقل

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

بله

بله

حسابداري

دکترا

1397/06/26

بيش از  22سال سابقه کار
حسابرسي و مديريت و معاونت
مالي ،مدير و شريک موسسه
حسابرسي آرمان بصير،حسابدار
رسمي

خير

بله

مديريت
بازرگاني

دکترا

1397/05/29

بيش از  12سال سابقه کار در
شرکتهاي مختلف بعنوان
کارشناس سرمايه گذاري،مدير
سرمايه گذاري،عضو هيأت
مديره و مدير برنامه ريزي و
مطالعات اقتصادي در گروه
مديريت سرمايه گذاري اميد

بله

بله

مديريت
مالي

دکترا

1398/05/15

بيش از  15سال سابقه کار
بعنوان عضو هيأت مديره و
مديرعامل،حسابرس،مدير
سرمايه گذاري و عضو کميته
هاي تخصصي شرکتهاي
مختلف و مدير عامل فعلي
شرکت سرمايه گذاري صبا
تأمين

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1395/03/17

تعداد کارکنان :

1

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی ،نام طرف قرارداد  :موسسه حسابرسي پارس ارکان تراز
د  -مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی
علي قريشي طيبي

کد ملی
2140168038

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي
داخلي

حسابداري

کارشناسي

1398/01/27

داراي  28سال سابقه کار حسابرسي،حسابداري در سازمان
حسابرسي،مدير عامل موسسه حسابرسي و کارشناس رسمي
دادگستري

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
شيما اصفهاني

کد ملی
0060461659

سمت
مدير مالي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابداري

دانشجوي کارشناسي
ارشد

1396/04/01

داراي بيش از 16سال سابقه کاري در شرکتهاي مختلف
بعنوان رئيس حسابداري و سرپرست مالي

