شرکت :

بانک گردشگري

وضعیت ناشر  :ثبت شده پذیرفته نشده
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

9,000,000

کد صنعت :

وگردش

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

6,000,000

571912

1399/12/30

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1398/12/29 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1392/07/23 :
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

فرهاد کاظمي موقر

0075379007

عضو کمیته

خیر

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1398/09/16

مدیر و شریک موسسه
حسابرسي و خدمات مدیریت
آزموده کاران  14سال ،معاونت
مالي و منابع انساني

علي باجلن

0064354326

عضو کمیته

خیر

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1398/04/04

معاون و رئیس اداره حسابداري
مدیریت بانک اقتصاد نوین 5
سال -مدیریت مالي بانک
گردشگري  5سال -مدیر عامل
و عضو هیئت مدیره شرکت
خدمات پشتیباني بانک اقتصاد
نوین -معاون مالي و حسابرسي
گروه مالي گردشگري

حسین ثابتي

 1219833541رییس کمیته

بله

خیر

بله

علوم
اقتصادي

کارشناسي

1396/05/03

مشاور مدیر عامل در امور بین
الملل بانک تجارت از سال
 1389الي  ،1390معاون
مدیرعامل در امور بین الملل
بانک اقتصاد نوین از سالهاي
 1390الي  ،1393مشاور مدیر
عامل و مدیر امور بین الملل
در بانک گردشگري از سال
 1393الي  ،1395عضو کمیته
حسابرسي بانک گردشگري از
سال  1396تا کنون

عضو کمیته

بله

خیر

بله

مديريت

کارشناسي
ارشد

1397/10/19

مشاور عالي اعتباري مدیر عامل
بانک تجارت ،معاون برنامه
ریزي و منابع انساني بانک
ایران زمین ،مدیر امور اعتباري
بانک تجارت ،مدیر امور حقوقي
بانک تجارت ،رئیس اداره
بررسي و نظارت بر طرحها بانک
تجارت ،رئیس اداره آموزش
بانک تجارت ،عضو هیئت امناي
مرکز آموزش علمي و کاربردي
بانک تجارت

سعید جمشیدي

6649410772

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1391/10/25

تعداد کارکنان :

4

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

نام و نام خانوادگی
عالمه یزدانیان

کد ملی

سمت

0386552703

"رئیس اداره
حسابرسي
داخلي و دبیر
کمیته"

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابداري

دکترا

1395/07/07

رییس اداره حسابرسي داخلي بانک گردشگري  -از مهر
 1395تاکنون  /سرپرست حسابرسي داخلي شرکت خدمات
مدیریت نظارت تدبیر برتر  -از 1393تا  / 1395حسابرس
داخلي شرکت خدماتي ایرانسل  -از  1390تا / 1391
حسابدار شرکت کارگزاري ارزش آفرین الوند / 1390 -
حسابرس موسسه ارقام نگر آریا  / 1388 -مدرس دروس
حسابداري و حسابرسي در دانشگاه تهران ،الزهرا و
دانشکده فني حرفه اي دختران شریعتي

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
حسین رحمتي

کد ملی

سمت

0652214398

معاونت مالي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

حسابداري

کارشناسي ارشد

1397/02/16

اهم سوابق  -مدت زمان
سازمان حسابرسي از  1370الي  -1374مدیر امور
مالکیت سهام تا سال  -1375معاون مالي و اداري
سرمایه گذاري ساختمان تا سال  -1380معاون مالي
اداري بانک اقتصاد نوین تا سال  -1384مدیر عامل
سرمایه گذاري ساختمان نوین تا سال  -1388معاون
مالي و اداري بانک دي تا سال 1394

