شرکت :

توليد و مديريت نيروگاه زاگرس کوثر

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در فرابورس ايران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

بزاگرس

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

3,000,000

401001

1398/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1398/06/11 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1398/02/30 :
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

اهم سوابق  -مدت
زمان

امير محمد رحيمي

1091391416

عضو کميته

خير

بله

بله

مديريت
مالي

کارشناسي
ارشد

1398/02/30

سابقه اجرايي  14سال ،عضو
هيات مديره و قائم مقام گروه
مالي مهر اقتصاد ،عضو هيات
مديره شرکت سرمايه گذاري
بهمن ،عضو هيات مديره
شرکت توسعه و عمران بوشهر،
عضو هيات مديره شرکت داده
پردازي فن آوا ،مدرس دانشگاه

عبدال موليي

0452279860

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1398/02/30

سابقه اجرايي  25سال ،معاونت
مالي بنياد تعاون بسيج،
مديرعامل شرکت پيشگامان
نوآوران دانا ،مديرعامل شرکت
بازرگاني ترازان پي ريز،
مديرمالي فراب

حسام سرفرازيان

 3875523075رييس کميته

بله

بله

بله

مديريت
مالي

کارشناسي
ارشد

1398/06/11

سابقه اجرايي  7سال ،کارشناس
امور مشتريان کارگزاري مفيد،
مدير سرمايه گذاري و عرضه و
پذيرش کارگزاري بانک ملت،
کارشناس تحليل کسب و کار
بانک ملت ،مدير سرمايه
گذاري و مطالعات اقتصادي
سازمان اقتصادي کوثر

شرکت سرمايه
گذاري
کشاورزي کوثر

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1398/02/30

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
محمد حسين مساح
جوريابي

کد ملی
2591731284

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي
داخلي

مديريت بازرگاني

کارشناسي ارشد

1398/02/30

سابقه اجرايي  21سال ،معاونت مالي و امور مجامع
هلدينگ تجارت الماس مبين ،حسابرس و حسابرس ارشد
موسسه حسابرسي حسام ،مدير حسابرسي داخلي گروه
تخصصي قرب نوح

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
مجيد حيدري

کد ملی
5459811351

سمت
مديرمالي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

حسابداري

کارشناسي ارشد

1397/01/01

اهم سوابق  -مدت زمان
سابقه اجرايي  17سال ،مديرمالي شرکت روغن نباتي
جهان ،مديرمالي و اداري شرکت شيمي دارو کوثر،
مديرمالي شرکت توليد و مديريت مديريت نيروگاه
زاگرس کوثر

