شرکت :

ليزينگ کار آفرين

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت شده :

1,500,000

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

ولکار

سال مالی منتهی به :

589112

1399/12/30

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1399/12/25 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1398/12/12 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی

سمت

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

محمدعلي بيداري

0070441901

عضو کميته

خير

محمد ابراهيم
پورزرندي

 5099689604رييس کميته

بله

عضو کميته

خير

نام و نام
خانوادگی

نگار خسروي پور

کد ملی

0056593562

شخص
حقوقی

شرکت عصر
امين کارآفرين

عضو
مستقل

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

بله

بله

حسابداري

دکترا

1399/07/14

حسابرس و مشاور مديرعامل
بانک سپه  18سال-کارشناس
رسمي دادگستري  9سال-
مدير امور نظارت بانک رفاه 3
سال-مدير مالي و سرمايه
گذاري بانک سپه  1سال-
مشاور مديرعامل در امور
سرمايه گذاري و معاون
اقتصادي گروه در گروه
خودروسازي سايپا  2سال-عضو
هيات مديره بانک دي  1سال-
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد
 2سال.

خير

بله

مديريت
صنعتي

دکترا

1398/12/26

استاد دانشگاه آزاد از سال
-1378رئيس مرکز تحقيقات
بانک ملت 10سال -مديرعامل
و عضو هيئتمديره گروه مالي
ملت 4سال- -رئيس هيئت
مديره شرکت بورس اوراق
بهادار از  1389تاکنون -عضو
هيئت مديره ليزينگ کارآفرين
از  1392تاکنون -رئيس هيئت
مديره کانون نهادهاي
سرمايهگذاري ايران از سال
 1394تاکنون.

بله

بله

حسابداري

دکترا

1398/12/26

مديرعامل شرکت توسعه صنعت
شيميايي  2سال -مديرعامل
شرکت زرين تجارت صبا 3
سال -مشاور مالي و مالياتي
شرکتهاي بورسي و غيربورسي-
عضو کميته و عضو هيات
مديره شرکتهاي بورسي
وغيربورسي

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1399/06/24

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
مهنار ايرواني

کد ملی
0076590704

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي
داخلي

حسابداري

کارشناسي ارشد

1399/06/24

حسابرس ارشد در موسسه حسابرسي آئين محاسبان امين
به مدت  4سال  -مدير مالي و رئيس حسابداري چندين
شرکت بورسي و غير بورسي طي  9سال

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
سعيد مينائي آناقيزي

کد ملی
0083754091

سمت
معاون مالي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

حسابداري

کارشناسي ارشد

1399/12/25

اهم سوابق  -مدت زمان
حسابرس مؤسسات مختلف حسابرسي عضو جامعه
حسابداران رسمي ايران -مشاور مالياتي صندوق
سرمايهگذاري توسعه بازار سرمايه-نماينده کانون
نهادهاي سرمايهگذاري ايران در هيئتهاي حل
اختلف مالياتي -معاونت مالي و اداري شرکت تأمين
سرمايه اميد و صندوقهاي سرمايهگذاري تحت
مديريت تأمين سرمايه اميد -عضو انجمن مديران
مالي حرفهاي ايران -عضو جامعه حسابداران رسمي
ايران -عضو انجمن حسابداران خبره ايران -عضو
انجمن حسابداري ايران

