شرکت :

سرمايه گذاري سپه

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت شده :

6,691,000

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

وسپه

سال مالی منتهی به :

569922

1398/09/30

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1398/05/20 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1398/05/20 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی

کد ملی

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

سمت

شخص
حقوقی

عضو
مستقل

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

آقاي علي اکبر
عرب مازار

 0047917539رييس کميته

بله

شرکت سيمان
هرمزگان

خير

بله

مديريت

آقاي علي اصغر
مسلمي

0558629271

عضو کميته

خير

حقيقي

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

آقاي سيد ياسر
مهدي ابوترابي فرد

0060258871

عضو کميته

خير

حقيقي

بله

بله

مديريت
اجرايي

کارشناسي
ارشد

اهم سوابق  -مدت
زمان

دکترا

1398/05/20

عضو هئيت علمي دانشگاه،
معاون امور بين المللي و
مالياتي وزارت امور اقتصادي و
دارايي ،عضو شوراي بورس
تهران ،مشاور رياست سازمان و
مدير کل دفتر اقتصاد کلن
سازمان برنامه و بودجه

1394/11/18

سازمان حسابرسي و موسسات
حسابرسي بنياد مستضعفان،
صنايع ملي و آرمان راهبرد

1394/11/18

عضو هيئت مديره شرکتهاي
سرمايه گذاري ايرانيان ،پارس
الکتريک ،چاپ و افست و عضو
کميته حسابرسي شرکتهاي
پارس الکتريک و افست

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1398/05/20

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
آقاي محمد قلي زاده

کد ملی
0919796052

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي
داخلي

حسابداري

کارشناسي ارشد

1395/06/01

سازمان حسابرسي  11سال و معاون مالي و اداري شرکتها
و سازمانها 20سال

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
آقاي صمصام غنيان

کد ملی

سمت

5309820711

مدير مالي و
اداري

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

حسابداري

کارشناسي

1390/04/01

اهم سوابق  -مدت زمان
مديريت مالي ،اداري و مجامع و عضو هيئت مديره
شرکتها

