شرکت :

به پرداخت ملت

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

پرداخت

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

950,000

سرمایه ثبت نشده :

500,000

کد صنعت :

722007

1397/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1397/07/15 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1397/07/15 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی
مرتضي صداقتي
فرد

کد ملی

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

سمت

شخص
حقوقی
شرکت چاپ
بانک ملت

عضو
مستقل

 0068763727ريیس کمیته

بله

رضا غلمي
جمکراني

0383659795

عضو کمیته

خیر

بله

حسنعلي نیک زاد

4897740673

عضو کمیته

خیر

بله

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

خیر

بله

حسابداري

دانشجوي
دکترا

1397/07/15

معاون حسابداري عمومي اداره
کل حسابداري مالي بانک ملت

بله

حسابداري

دکترا

1396/06/19

معاون اداري و مالي دانشگاه
آزاد اسلمي قم  3سال -عضو
هیات مديره شرکتهاي سرمايه
گذاري عظام  2سال -مدير
اداري ومالي شرکت ارتباط
تصوير اشاره  4سال  -مشاور
مالي و مالیاتي در شرکتهاي
مختلف

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1396/06/19

مدير حسابرسي در موسسات
حسابرسي بهمند-سخن حق-
هشیار بهمند-کاربرد ارقام (13
سال)  -امور حسابداري مالي و
جانشین مدير مالي ( 5سال)-
مدير حسابرسي داخلي بهمن
موتور و گروه بهمن از اسفند
سال -91کارشناس رسمي
دادگستري

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1396/10/03

تعداد کارکنان :

3

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

نام و نام خانوادگی
شاهپور قرباني

کد ملی
4929880203

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي
داخلي

حسابداري

کارشناسي ارشد

1397/05/01

مديريت حسابرسي در سازمان حسابرسي-عضو کمیته
حسابرسي صندوق ذخیره فرهنگیان-عضو کمیته
حسابرسي سازمان منطقه آزاد قشم-معاون مالي و اداري
دانشگاه آزاد قشم

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
حمید عباسیان

کد ملی
0059989491

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

معاونت مالي و
اداري

حسابداري

دانشجوي کارشناسي
ارشد

1397/08/19

اهم سوابق  -مدت زمان
 15سال مديريت مالي در شرکت هاي بورسي و غیر
بورسي

