شرکت :

بانک پارسيان

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

وپارس

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

23,760,000

571923

1398/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1398/06/13 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1388/08/14 :
تعداد اعضا :

4

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

ابوالفضل نيکوکار

0420934022

عضو کميته

خير

بله

بله

مديريت
بازرگاني

کارشناسي

1393/12/11

" عضو جامعه حسابداران
رسمي -مدرس مر کز آموزش
وتحقيقات حسابداري
وحسابرسي-
حسابرسي،عضوکميته هاي
حسابرسي،هيئت مديره ،از سال
 1360تا کنون -مشاور و عضو
کميته فني و قوانين موسسه
حسابرسي مفيد راهبر "

مصطفي شهرياري

5419531909

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1393/12/11

عضو جامعه حسابداران رسمي ،
عضو انجمن مديران مالي
حرفه اي ايران -
حسابرسي،مدير مالي ،عضو
کميته هاي حسابرسي ،از سال
 1369تا کنون

جواد شکرخواه

 1861135955رييس کميته

بله

بله

بله

حسابداري

دکترا

1395/12/24

عضو غير موظف هيت مديره
بانک پارسيان  -عضو هيات
علمي دانشگاه علمه طباطبايي،
دانشکده اقتصاد و حسابداري

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

کارشناسي

1393/12/11

عضو جامعه حسابداران رسمي ،
عضو انجمن حسابداران خبره -
حسابرسي،مدير مالي،عضو
کميته هاي حسابرسي گروه
سرمايه گذاري تدبير ،از سال
 1370تا کنون

کامبيز جامع
کلخوران

0053639340

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1393/05/20

تعداد کارکنان :

9

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

نام و نام خانوادگی
رضا گلستاني

کد ملی
0061618942

سمت
مدير

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابداري

دانشجوي دکترا

1397/07/02

انجام امور حسابرسي و حسابداري از سال  1379تاکنون

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
مهدي صيدي

کد ملی

سمت

4284708430

معاون مالي
وامور مجامع

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

مديريت مالي

کارشناسي ارشد

1395/06/01

اهم سوابق  -مدت زمان
حسابرسي-مدير مالي -مدير عامل -عضو کميته
حسابرسي و ريسک از سال  1373تاکنون

