ايران ارقام

سرمایه ثبت شده :

500,000

شرکت :

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران

سرمایه ثبت نشده :

0

نماد:

کد صنعت :

مرقام

سال مالی منتهی به :

722003

1397/06/31

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1397/07/01 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1391/11/04 :
تعداد اعضا :

2

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی

کد ملی

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

سمت

احمد ميردامادي

 1285732340رييس کميته

بله

حسن محمودي

عضو کميته

خير

5579811098

شخص
حقوقی
شرکت سرمايه
گذاري تدبير
فرهنگيان

عضو
مستقل

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

خير

بله

مهندسي
کامپيوتر

کارشناسي
ارشد

1396/07/15

مدير عامل شرکت مهندسي
نوتکنيک -مدير عامل شرکت
مهندسي فراپرداز -مدير عامل
شرکت فناوري اطلعات هما-
رئيس هيأت مديره شرکت
تجارت الکترونيک برنا -مدير
عامل شرکت پرداخت نوين-
نايب رئيس هيأت مديره
شرکت تجارت الکترونيک
سرمايه

بله

بله

مديريت
اجرايي

کارشناسي
ارشد

1395/07/12

حسابرس ارشد موسسه
حسابرسي آگاهان به مدت 4
سال -مدير پروژه همکاران
سيستم به مدت  2سال-
سرپرست گزارشات مديريتي به
مدت  5سال -مدير مالي و
اداري به مدت  5سال  -مدير
امور مجامع موسسه صندوق
ذخيره فرهنگيان

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1395/05/12

تعداد کارکنان :

2

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

نام و نام خانوادگی
عليرضا رحيم پور

کد ملی
0322039381

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

مدير حسابرسي
داخلي

مديريت بازرگاني

کارشناسي

1396/07/15

اهم سوابق  -مدت زمان
مدير مالي و اداري دانشگاه عدالت به مدت  2سال-
رئيس حسابرسي داخلي ردان سيستم به مدت  2سال-
مدير مالي و اداري پروژه بنياد شهيد انقلب اسلمي به
مدت  1سال -رئيس حسابداري و مدير مالي فناوري
اطلعات هما به مدت  4سال

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
محسن مقدم

کد ملی

سمت

0075498952

بالترين مقام
مالي شرکت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مديريت کسب و کار

کارشناسي ارشد

1397/07/01

سوابق کاري و حرفهاي  :قائم مقام و مشاور ارشد مدير
عامل شرکت ايران ارقام 1397تا کنون  ،معاونت مالي
اداري گروه اقتصادي فدک به مدت  2سال  ،معاونت
مالي اقتصادي شرکت توسعه ارتباطات تابا -1390
 ، 1392مديريت مالي شرکت رايتل ، 1390-1387
رئيس حسابداري شرکت شمص تامين ، 1387-1385
مشاور مديرعامل شرکت سپيد ماکيان ، 1396-1395
عضو هيئت مديره شرکت نارين آويژه بهتا سامان
 -1396تا کنون  ،عضو هيئت مديره شرکت امين
تجارت بيان  ، 1395 – 1394عضو هيئت مديره شرکت
داده کاوان راه ابريشم  ، 1396-1394مشاور مديرعامل
شرکت ريل پرداز سير  . 1392-1390برخي از
تجربيات و دستاوردها  :عضويت در کميته تامين مالي
پروژه هاي مختلف ،ارزيابي عملکرد شرکت هاي تابعه و
مديران بر مبناي صورتهاي مالي شرکت (هم مقياس
سازي و تورم زدايي صورت هاي مالي) ،راه اندازي
پروژه هوشمندي استراتژيک ،ارزشگزاري شرکتها و
پروژه هاي پيشنهادي جهت سرمايه گزاري ،عضويت در
کميته هاي برندينگ و بازاريابي ،برگزاري مزائده و
مناقصه هاي مختلف ،عارضه يابي نيروي انساني و رفع
عارضه موجود ،تدوين فرآيندها و راه اندازي
سيستمهاي مالي ،اداري و منابع انساني ،راه اندازي
سيستمهاي حسابداري مديريت و تضمين درآمد
––––––––– –––––––  ،راه اندازي سيستمهاي
کنترل داخلي ،راه اندازي سيستمهاي زنجيره تامين،
انجام مذاکرات قراردادي و تجاري ،نمايندگي واحد
مالي در تعاملت با مشاورين خارجي  .سوابق تحصيلي :
عضو انجمن حسابداران خبره مديريت خبره انگلستان
–––––––––– –––––––– ––––– ، –––-
دانشگاه آزاد قزوين -تهران  ،ايران .

