« بسمه تعالی »

مشخصات فردی :
نام

 :امیرحمزه

نام خانوادگی  :مالمیر
محل متولد  :مالیر

نام پدر  :نامدار

وضعیت خدمت نظام وظیفه  :معافیت دائم

شماره شناسنامه 897 :
سال تولد
وضعیت تاهل

کد ملی393-098-764-3 :

1353 :
 :متاهل

آدرس منزل  :تهران – سیدخندان – خیابان شهید کابلی (دبستان) – خیابان شهید آریان محمودي – پالک  56واحد 17
تلفن همراه 0912 – 189 – 0893 :
E Mail : a.malmir1353@gmail.com

سوابق تحصیلی:
:

حسابداري

کارشناسی ارشد:

حسابداري

کارشناسی

دانشجوی دکترا :

حسابداري

دانشگاه :

شهید بهشتی

دانشگاه  :تهران

معدل 15/19 :
معدل 17/08 :

دانشگاه  :تهران – پردیس بین المللی کیش

سوابق کاری موظف:
 )1موسسهي حسابرسی ناظر از ابتداي دي ماه  1375لغایت پایان فروردین ماه  1377به عنوان حسابرس
 )2سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران– از ابتداي اردیبهشت ماه  1377لغایت  80/08/30به عنوان کارشناس
 )3سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران – از  80/08/30لغایت  84/04/07به عنوان کارشناس مسئول
 )4سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران – از  84/04/07لغایت  85/09/30به عنوان معاون مدیر
 )6سازمان بورس و اوراق بهادار – از تاریخ اول دي ماه  1385لغایت  92/08/30به عنوان مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار
 )7شرکت بورس اوراق بهادار تهران – از تاریخ  92/09/01لغایت  94/08/30به عنوان معاون ناشران و اموراعضا
 )8شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان – از تاریخ  94/09/01تا تاریخ  95/07/30به عنوان معاون سرمایهگذاري و عضو
هیئتمدیره و از تاریخ  95/07/30تاکنون صرفا به عنوان عضو هیئت مدیره
 )9شرکت سرمایه گذاري اهداف از تاریخ  95/08/01تا تاریخ  98/05/07به عنوان معاون اقتصادي و سرمایه گذاري
 )10شرکت سبدگردانی سرآمد بازار از تاریخ  98/05/08به عنوان عضو موظف هیئت مدیره
1

سوابق کاری غیر موظف:
)1

شرکت کارگزاري خبرگان سهام – از تاریخ  94/10/14تا بهمن ماه  95به عنوان رئیس هیئتمدیره

)2

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار – از سال  83لغایت سال  85به عنوان مدیرعامل (همزمان
با کار در سازمان بورس)

)3

شرکت بیمه البرز – از تاریخ  95/05/31تا بهمن ماه  96به عنوان عضو هیئتمدیره

)4

شرکت گروه پتروشیمی سرمایهگذاري ایرانیان – از تاریخ  95/06/08تا اردیبهشت ماه  97به عنوان عضو هیئتمدیره

)5

شرکت بورس کاالي ایران – از تاریخ  96/04/12تاکنون به عنوان عضو هیئت مدیره

)6

شرکت سرمایه گذاري هامون سپاهان – از تاریخ  95/12/14تا اردیبهشت ماه  97رئیس هیئت مدیره

)7

شرکت طراحان فراز سپهر از تاریخ  95/04/12تاکنون رئیس هیئت مدیره

)8

شرکت سبدگردان سرآمد بازار سرمایه از  96/09/23تاکنون به عنوان عضو هیئت مدیره

)9

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان – از تاریخ  94/09/01تا تاریخ  95/07/30به عنوان عضو موظف هیئتمدیره و
از تاریخ  95/07/30تاکنون صرفا به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره (رئیس هیئت مدیره)

سایر :
 )1عضو فعال در تدوین و استقرار سامانهي دریافت و انتشار اطالعات ناشران (کدال) – سازمان بورس و اوراق بهادار
 )2عضو فعال در کمیته تدوین و استقرار سامانهي  - XBRLسازمان بورس و اوراق بهادار
 )3حضور فعال در کمیتهي پذیرش و نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد  -سازمان بورس و اوراق بهادار
 )4حضور فعال در کمیتهي استاندارد و آموزش  -سازمان بورس و اوراق بهادار
 )5رئیس کمیته حسابرسی کارگزاري خبرگان سهام از آذرماه  94تا بهمن 95
 )6عضو کمیته حسابرسی شرکت نفت و گاز پارسیان از تاریخ  1394/10/09تا اردیبهشت ماه 97
 )7رئیس کمیته حسابرسی شرکت سرمایه گذاري پتروشیمی ایرانیان از تاریخ  95/07/05تا اردیبهشت ماه 97
 )8رئیس کمیته حسابرسی بیمه البرز از تاریخ  95/06/13تا بهمن ماه 96
 )9عضو کمیته حسابرسی بورس کاال از تاریخ  96/04/26تاکنون
 )10عضو هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ  96/10/25تاکنون به عنوان نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار
 )11عضو هیئت پذیرش فرابورس ایران از تاریخ  96/10/25تا اردیبهشت ماه  97به عنوان نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار
 )12رئیس کمیته حسابرسی شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان از خرداد ماه  97تاکنون
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