شرکت :

افرانت

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در فرابورس ايران
نماد:

سرمایه ثبت شده :

625,000

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

افرا

سال مالی منتهی به :

720004

1400/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1400/06/17 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1392/04/12 :
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

نظام الدين ملک
آرايي

4280385734

عضو کمیته

خیر

بله

بله

حسابداري

ويدا بیگدلي

4284181785

عضو کمیته

خیر

بله

بله

مديريت

DBA

محمدرضا صادقي
مقدم

 2511310066ريیس کمیته

بله

بله

بله

مديريت

دکترا

شرکت
پیشگامان رشد
و نوآوري

اهم سوابق  -مدت
زمان

کارشناسي

1397/03/05

مدير ارشد مرکز تحقیقات
سازمان حسابرسي بیشتر از 20
سال-دبیر کل جامعه حسابداران
رسمي  6سال و مشاور رياست
هیات عامل سازمان توسعه و
نوسازي

1398/04/30

قائم مقام مدير عامل شرکت
سرمايه گذاري ايرانیان-معاون
مجامع و شرکتهاي گروه
مجامع ملت-معاون مجامع و
شرکتها سرمايه گذاري اهداف-
معاون مالي و پشتیباني شرکت
سرمايه گذاري ملي ايران-
مدير کل دفتر طراحي سیستم
مرکز آمار ايران-تحلیلگر
سیستم بانک صنعت و معدن

1400/06/17

عضو هیت علمي دانشگاه
تهران  -معاونت برنامه ريزي و
مطالعات سرمايه گذاري غدير

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1391/12/20

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
پیام مهدوي ثابت

کد ملی
0067089542

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابرس داخلي

حسابداري

کارشناسي ارشد

1399/07/07

حسابرس ارشد و سرپرست حسابرسي سازمان حسابرسي ،
موسسه حسابرسي آروين پیام و موسسه حسابرسي آبديده
محاسبان  ،مدير مالي شرکت خزر تولید ،مدير مالي و
اداري شرکت هواپیمايي چابهار،مدير مالي و اداري
هلدينگ بنیاد تعاون زندانیان قوه قضائیه ،مدير حسابرسي
داخلي شرکت ايران ياسا ،معاون مالي و اداري شرکت
سامان سازه غدير شرکت تابعه مخابرات ايران

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
امیر اوحديان

کد ملی

سمت

2031513095

معاون مالي و
اداري

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

حسابداري

کارشناسي

1394/12/30

اهم سوابق  -مدت زمان
معاونت مالي و اداري و عضو هیات مديره کارگزاري
سرمايه گذاري ملي ايران 3سال-مدير مالي سرمايه
گذاري ملي ايران  9سال

