شرکت :

بيمه زندگي باران

وضعیت ناشر  :ثبت شده پذیرفته نشده
نماد:

سرمایه ثبت شده :

1,200,000

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

باران

سال مالی منتهی به :

1399/12/30

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1399/03/13 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1399/03/13 :
تعداد اعضا :

4

ب  -اعضای کمیته حسابرسی

660102

نام و نام
خانوادگی
سيدافضل موسوي

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

 4283896349ریيس کميته

بله

خير

خير

مهندسي
عمران

کارشناسي

1399/03/13

نماینده مجلس شوراي اسلمي
به مدت 4سال-عضو هيات
مدیره تامين سرمایه نوین به
مدت2سال-عضو هيات مدیره
شرکت سرمایه گذاري زنگان به
مدت7سال-ریيس هيات مدیره
گروه مالي دانایان پارس به
مدت6سال

عليرضا معظمي

4284148516

عضو کميته

خير

بله

بله

مديريت
اجرايي

کارشناسي
ارشد

1399/04/23

مشاور مالي شرکت بيمه نوین
از سال  1393تاکنون  -مدیر
مالي شرکت بيمه نوین به
مدت  7سال  -مدیر مالي
مجتمع صنعتي نورین به مدت
 2سال  -عضو هيات مدیره
شرکت کارگزاري سرمایه
گذاري ملي ایران به مدت 9
سال  -معاون مالي و اداري
شرکت سرمایه گذاري ملي
ایران به مدت  8سال و .....

منصور کنعاني
اميري

2063472610

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

دکترا

1399/04/23

معاون سرمایه گذاري شرکت
سرمایه گذاري غدیر از
سال1392تاکنون-مدیرعامل و
عضو هيات مدیره شرکت
مدیریت تجهيز و تامين منابع
آرمان به مدت  2سال-عضو
هيات مدیره و معاون مالي و
اداري شرکت طراحي و
مهندسي صنایع انرژي به
مدت  3سال -مدیرمالي و
پشتيباني شرکت  BBBایران به
مدت  2سال و .....

فرهود صابري
سرابي

0011873922

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

دکترا

1399/04/23

معاون مالي و اداري گروه
دانایان پارس از سال 1397
تاکنون  -عضو هيات مدیره
گروه دانایان پارس از سال
 1398تاکنون  -عضو هيات
مدیره شرکت مدیریت سرمایه
سورین از سال  1398تاکنون -
عضو کميته حسابرسي شرکت
کارگزاري دانایان پارس از سال
 1398تاکنون-عضو کميته
حسابرسي خزر کاسپين به مدت
 2سال و.....

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1399/05/22

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
داود حسين پور

کد ملی
0077631021

سمت
سرپرست
حسابرسي
داخلي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابداري

کارشناسي ارشد

1399/05/22

رئيس حسابداري مدیریت و سهام شرکت بيمه ملت به
مدت  4سال  -مدیر عامل و عضو هيات مدیره شرکت
گروه انرژي مهستان به مدت  1سال  -کارشناس مسئول
حسابداري مدیریت شرکت بيمه نوین به مدت  2سال -
سرپرست حسابداري فروش شرکت توليدي صنعتي نهان
گل به مدت  7سال و ....

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
سميه ادهمي

کد ملی
0076239421

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

مدیرمالي و
سرمایه انساني

حسابداري

کارشناسي ارشد

1399/01/01

اهم سوابق  -مدت زمان
مدیر ریسک بيمه ميهن به مدت یک سال-مدیر مالي
بيمه ميهن به مدت 5سال-کارشناس امور مالي در بيمه
آسيا به مدت  8سال و ......

