بيمه ملت

سرمایه ثبت شده :

2,850,000

شرکت :

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران

سرمایه ثبت نشده :

0

نماد:

کد صنعت :

ملت(بيمه ملت)

سال مالی منتهی به :

660312

1397/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1399/05/20 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1397/12/15 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی
د محمدمهدي
بهشتي نژاد

کد ملی

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

سمت

شخص
حقوقی
سرمايه گذاري
انديشه
محوران

عضو
مستقل

عضو
مالی

بله

خير

ساير

 1285156382رييس کميته

بله

علي اسماعيل زاده
مقري

2060333482

عضو کميته

خير

بله

محمد جعفري
نوش آبادي

6199905024

عضو کميته

خير

بله

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

دکترا

1397/12/15

عضو هيات مديره و قايم مقام
شرکت تامين سرمايه اميد عضو
هيات مديره شرکت
سرمايگذاري تدبيرگران آتيه
ايرانيان عضو هيات مديره
شرکت کارگزاري بانک ملي
ايران رييس اداره در وزارت
علوم ،تحقيقات و فن آوري

بله

مديريت
مالي

دکتراي
تخصصي

1397/12/15

معاون مالي و اقتصادي
صندوق سرمايه گذاري
فعاليتهاي معدني عضو هيات
مديره ليزينگ اميد رئيس
دانشکده حسابداري دانشگاه
آزاد تهران مرکز عضو هيات
علمي دانشگاه آزاد اسلمي
عضو هيات مديره شرکت
آزادراه تهران شمال

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1397/12/15

قايم مقام مديرعامل و مدير
مالي کارگزاري ارگ هومن
مدير واحد کال و معامله گر
کالي کارگزاري ارگ هومن
سرپرست حسابرسي موسسه
حسابرسي هوشيار مميز

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1386/09/01

تعداد کارکنان :

5

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

نام و نام خانوادگی
علي اکبر اصغري

کد ملی
5829513021

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي

حسابداري

دکترا

1386/09/01

بالغ بر  30سال سابقه حسابرسي مستقل ،داخلي و عملياتي
و حسابداري و مديريت در سازمانها و نهادهاي گوناگون

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
قاسم رمضان پور

کد ملی
2064625232

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

معاونت توسعه و
مديريت منابع

حسابداري

کارشناسي ارشد

1399/05/20

اهم سوابق  -مدت زمان
معاونت توسعه و مديريت منابع بيمه ملت ،رئيس هيات
مديره شرکت انرژي مهستان ،حسابرس داخلي و مدير
مالي بيمه کارآفرين ،مدير حسابرس داخلي بيمه ما،
معاون مدير مالي بيمه ايران

