شرکت تولید و صادرات ریشمک
اطالعات اعضای هیات مدیره
تعداد

ناخالص حقوق و

سهام

مزایا میلیون ریال

رئیس هیات مدیره(غیر موظف)

-

کارشناسی ارشد حسابداری

0

244

نایب رئیس هیات مدیره(موظف)

-

کارشناسی شیمی

0

2,836

-

کارشناسی ارشد حسابداری

0

3,016

علی عالء الدینی

عضو هیات مدیره(غیر موظف)

-

کارشناسی مهندسی برق

2000

126

صدرا امامی آل آقا

عضو هیات مدیره(غیر موظف)

شرکت دانش و سرمایه کارا

32000

126

اعضای هیات مدیره

نماینده اشخاص
حقوقی

شرکت سرمایه گذاری پردیس محمد حسن زینالی

شرکت سرمایه گذاری پویا
شرکت گروه سرمایه گذاری
تدبیر

سمت

علی اکبر رضائیان زاده

عضو هیات مدیره و مدیر

علی اصغر مالیی

عامل(موظف)

عضویت در هیات مدیره
سایر شرکتها

مدرک تحصیلی

سوابق

حسابرس موسسه حسابرسی آروین پیام ،حسابرس ارشد موسسه حسابرسی مفید
راهبر،مدیر مالی و پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری پردیس
شرکت های توسعه صنایع نفت و انرژی قشم  ،تولیدی وصنعتی کفش بال ،مهندسی
و ساختمان صنعت نفت ،تولیدی ایران تایر وتولیدی الستیک دنا
مدیر مالی شرکت ایثارگران صنعت نفت فارس  ،خزانه دار هیات شطرنج استان
فارس،مدیر مالی شرکت مهر فر گل ارژن فارس،مدیر مالی شرکت تولید و صادرات
ریشمک

کارشناسی ارشد مدیریت
اجرایی

رئیس هیات مدیره شرکت دیاکو
مشاور توسعه و کسب و کار در شرکتهای سپهر منور،بورس ایران،توکان تک،تحلیل
ارتباط برنا،کار و سرمایه برنا

رعایت اصول حاکمیت شرکت :
برنامه های راهبردی شرکت شامل بیانیه چشم انداز و استراتژی ها و همچنین اهداف کالن و نقاط ضعف و قوت شرکت در هیات مدیره طبق برنامه مصوب که شرکتی پویا  ،سرآمد و ارزش آفرین و پیشرو در صنعت شیرین بیان یا جامع ترین ارزش افزوده در محصوالت
شیرین بیان پیگیری گردیده است  .شرکت با رویکرد توسعه پایدار و ایجاد سازوکاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلندمدت ،اطالعات الزم در زمینۀ مسائل مالی ،اقتصادی ،محیطی و اجتماعی را در قالب گزارشگری یکپارچه تهیه و در پایگاه
اینترنتی سازمان بورس و اوراق بهادار اطالع رسانی نموده است .

