شرکت :

بيمه ما

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

ما(بيمه ما)

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

1,500,000

660353

1396/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1397/07/30 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1391/11/30 :
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

داوود رزاقي

0065301765

عضو کميته

خير

خير

بله

حسابداري

منوچهر کبيري

 1198953411رييس کميته

بله

خير

بله

مديريت

کارشناسي
ارشد

عضو کميته

خير

خير

بله

مديريت
صنعتي

کارشناسي

عليرضا فخر شفاهي 2992007595

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1390/12/01

تعداد کارکنان :

7

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

اهم سوابق  -مدت
زمان

دکترا

1396/12/06

 مدير عامل شرکت پتروشيميتابان فردا  1سال  -مشاور
عرضه و پذيرش طرح هاي
توسعه و تاسيس شرکت ها-
معاون مالي و اداري و پشتيباني
شرکت توسعه مالي مهر
آيندگان از سال  - 94عضويت
هيات مديره شرکتهاي :
کارگزاري امين آوند  ،کارگزاري
توازن بازار  ،شيشه دارويي رازي
و صبا نفت -

1395/12/01

عضو هيات مديره صندوق
ضمانت صادرات ايران  -مدير
کل دفتر امور بازرگاني  -معاون
مدير کل دفتر امور بازرگاني در
حوزه امور بانکي و بيمه اي ،
شرکتهاي دولتي و امور برنامه
ريزي بخش بازرگاني سازمان
مديريت و برنامه ريزي کشور
 کارشناس مسئول گروهسازمان برنامه و بودجه دفتر
آمايش و برنامه ريزي منطقه
اي

1391/11/30

حسابرس ارشد سازمان
حسابرسي به مدت  8سال -
مدير فني سازمان حسابرسي به
مدت  4سال

نام و نام خانوادگی
قاسم رمضانپور

کد ملی
2064625232

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي
داخلي

مديريت مالي

کارشناسي ارشد

1397/03/23

معاون مدير کل امور استانها و شعب بيمه ايران  1سال -
عضو کميته پيگيري و وصول مطالبات شرکت بيمه ايران
 1سال  -عضو و دبير کميته راهبردي  IIIIشرکت
بيمه ايران  1سال  -عضو و رئيس کميته استقرار نرم افزار
يکپارچه مالي در سطح شعب شرکت بيمه ايران  2سال -
عضو تيم

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
مجيد حسيني آملي

کد ملی
0057061785

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

معاون امور مالي
و سرمايه
گذاري

مديريت بازرگاني

کارشناسي ارشد

1394/10/01

اهم سوابق  -مدت زمان
عضو هيئت مديره قند شازند  -مدير مالي شرکت قند
چهارمحال  -مدير مالي شرکت گلوکزان  -مدير مالي
شرکت سيمان فيروزکوه  -معاون مالي اداري شرکت
شهد کوهرنگ

