شرکت :

بانک تجارت

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

وتجارت

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

223,926,127

1398/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1398/06/23 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1386/11/14 :
تعداد اعضا :

5

ب  -اعضای کمیته حسابرسی

571919

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

ميرمجيد وکيل
زاده يان

2750419166

عضو کميته

خير

-

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1398/02/16

بيش از  40سال سابقه
حسابرسي در حوزه هاي مختلف
عضو هيات عامل سازمانحسابرسي بين سالهاي  89تا
 -96عضو کميته کنترل کيفيت
گزارشات حسابرسي بين سالهاي
 85تا  96و مسئوليت کارگروه
تهيه برنامه حسابرسي بانکها
بين سالهاي  83تا 85

امير مسعود رزازان

 4591175723رييس کميته

خير

-

خير

بله

علوم
اقتصادي

کارشناسي
ارشد

1398/02/16

تدريس در دانشگاه -پست هاي
اجرايي مختلف در بانک تجارت
اعم از معاون اداره حسابگري-
رئيس اداره حسابداري مديريت
و آمار -مدير امور مالي -معاون
مديرعامل در امور مالي -نايب
رئيس هيات مديره

محسن غلمرضائي

0491478909

عضو کميته

خير

-

بله

بله

حسابداري

دکترا

1398/06/12

حسابدار رسمي جامعه
حسابداران رسمي ايران،
کارشناس رسمي دادگستري (
حسابداري و حسابرسي) ،عضو
هيات مديره و کميته فني
انجمن حسابرسان داخلي  93تا
،95عضو کميته آموزش IIII
سازمان بورس از سال ،93
تدريس در دانشگاه از سال 80
و  15سال در مجامع حرفهاي
مانند سازمان حسابرسي و 12
سال درجامعه حسابداران رسمي
ايران

محمدرضا عبدي

5349791311

عضو کميته

خير

-

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1396/04/24

حسابدار رسمي جامعه
حسابداران رسمي ايران -عضو
پيوسته انجمن حسابداران
ايران ( -)IIIکارشناس رسمي
دادگستري در مسائل مالي-
معاون پژوهش ،برنامه ريزي و
امور بين الملل سازمان امور
مالياتي کشورطي سالهاي  84تا
 -95مستشار ديوان محاسبات
کشور از سال  95تاکنون

علي کي لني

2091914525

عضو کميته

خير

-

خير

خير

مديريت
بازرگاني

کارشناسي
ارشد

1398/02/16

پست هاي اجرايي مختلف در
بانک تجارت اعم از معاون
اجرايي مديريت شعب استان
هاي مازندران و فارس -مدير
امور شعب استان گيلن -مدير
امور بازرسي  -معاون مدير
عامل (نظارت ،برنامه ريزي و
استانها)  -عضو هيات مديره

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1388/03/02

تعداد کارکنان :

22

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

نام و نام خانوادگی
احد دهقان زاده

کد ملی
1371898502

سمت
رئيس اداره
حسابرسي
داخلي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مديريت صنعتي

کارشناسي ارشد

1394/07/12

از سال  72لغايت  74حسابرس و سرپرست تيم حسابرسي
موسسسه حسابرسي فاطرـ سال  74استخدام بانک تجارت
با سمت متصدي امور بانکي ـ از سال  76لغايت  78معاون
شعبه در تبريز ـ از سال  78لغايت  88کارشناس و سرگروه
کارشناسي در مديريتهاي امور اعتباري و سازمان ـ از سال
 88لغايت  93حسابرس ارشد و سرگروه حسابرسي در اداره
حسابرسي داخلي ـ از شهريور  93معاون اداره حسابرسي
داخلي و از مهر سال  1394رئيس اداره حسابرسي داخلي

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
امين پوربهبهاني

کد ملی
1817484583

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير امور مالي

حسابداري

دانشجوي دکترا

1397/03/19

سرپرست حسابداري در شرکت مونتاژ صنعت
ايران ( - )1380حسابرس ارشد در سازمان حسابرسي و
موسسات عضو جامعه حسابداران رسمي ايران
( - )1381-1385کارشناس ارشد نظارت بر حسابرسان و
شرکتها در سازمان بورس و اوراق بهادار
( - )1385-1389مسؤول حسابرسي داخلي و مدير
بودجه و تأمين منابع در شرکت بينالمللي توسعه
ساختمان ( - )1389مشاور بازار سرمايه در شرکت
بينالمللي توسعه ساختمان و بانک ملت ()1389-1391
 سرپرست اداره حسابرسي داخلي ،رييس اداره بودجه،مديريت عملکرد و گزارشهاي مالي ،رييس کميته
فرعي ريسک نقدينگي و مدير مالي در بانک اقتصاد
نوين ( - )1390-1397نايب رييس هيات مديره
شرکت ارتباطات آواي سلم مهر نوين ()1396-1397
 رييس هيات مديره شرکت پرديس گلستان تجارت( 1397تا کنون)  -مدير امور مالي بانک تجارت (1397
تا کنون)  -تدريس در دانشگاه  -عضو انجمن مديران
مالي حرفه اي ايران  -حسابرس داخلي خبره و عضو
کميته تعيين صلحيت ،آزمون و پذيرش انجمن
حسابرسان داخلي ايران

