"بنام خدا "
آشنائی با مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر (حسابداران رسمی)
 -1مقدمه
هـدف از تـهيـه اين مجموعه  ،ارائه اطالعاتی کلی برای آشنائی خواننده با مؤسسه حسابرسی هدف نوين نگر
(حسابداران رسمی) است .در تهيه اين مجموعه جهت رعايت ضوابط مقرر در مورد مؤسساتی که خـدمات مالی و
مشـــــاوره ای ارائه می کنند ،تالش شده است تا اطالعات ارائه شده ،جنبه تبليغی نداشته باشد و خواننده را
جهت آگاهی از حدود توانائی های مؤسسه و نوع تجربه شرکا و مديران آن ياری دهد.
 -2فهرست مطالب
مطالب مندرج در اين مجموعه تحت عناوين ذيل طبقه بندی شده اند :

تاريخچه تشکيل مؤسسه
شرکای مؤسسه
گروه بندی کلی انواع خدمات مؤسسه
اسامی تعدادی از شرکتهای دريافت کننده خدمات از مؤسسه
ساعات کار و نشانی مؤسسه

بند
2
 2الی6
7
 7الی01
00

 -3تاریخچه تشکيل مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر
مؤسسه حسابرسی هدف همکاران در تاريخ  0911/2/01تحت شماره  27422و شناسه ملی  01921397321در اداره
ثبت شرکتها در تهران به ثبت رسيده است .موسسـه حسابرسـی هـدف همکـاران از تـاريخ  0911/4/9بـا موسسـه
حسابرسی نوين نگر مانا ادغام شده و نام آن به"موسسه حسابرسی هدف نووین نگور" تغييـر يافتـه اسـت.
موسسه حسابرسی هدف نوين نگر از نظر رتبه بندی کنترل کيفيت جامعه حسابداران رسمی ايران رتبه" الو " و از
نظر طبقه بندی سازمان بورس و اوراق بهادار در" گروه دوم" قرار دارد.

 -4شرکای مؤسسه

 -4-0شــرکای مؤسســه حسابرســی هــدف نــوين نگــر درحــال حاضــرآقايان مجتبــی علــی ميرزائــی،
محمد علی رادمان ،مهدی شليله ،غالمحسين سميعی ،ابراهيم نعمت پژوه ،محمـد شـريعتی ،پيـام
صادقی جزی ،کاميار سميعی ،و خانم ها مرجان سيفی و نيره خداپرست جوردهی هستند که تمامی
مورد تائيد جامعه حسابداران رسمی و سازمان بـورس و اوراق بهـادار مـی باشـند .آخـرين مـدار
تحصيلی و سوابق حرفه ای شرکای موسسه در پايان خرداد ماه  0911بقرار زير است:

الف ) آقای مجتبی علی میرزائی:
مدرک و رشته تحصیلی  :فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه عالمه طباطبایی.
سوابق حرفه ای :

-1
-2
-3
-4

مدت
ـــــــــــــــــــ
 8سال
 6سال
 11سال
 11سال

نام دستگاه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤسسه حسابرسی آگاهان (کوپرزاندلیبراند سابق)
مؤسسه حسابرسی پژوهندگان
سازمان حسابرسی
مؤسسه حسابرسی نوین نگر مانا

آخرین سمت
ــــــــــــــــــــــــ
مدیر حسابرسی
شریک و مدیر حسابرسی
عضو هیأت عامل
شریک و عضو هیئت مدیره

44

سایر فعالیتهای حرفه ای :
مدت  -سال
-1
-2

عضویت در کمیته فنی سازمان حسابرسی (ادامه دارد)
عضویت در کمیته تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی

18
21

-3

عضویت در کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی سازمان حسابرسی

4/5

-4

عضویت در کار گروه فنی و استاندارد حسابداری جامعه حسابداران رسمی ایران(ادامه دارد)

11

-5

عضویت در کمیته استانداردها و آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار(ادامه دارد )

3

-2-

ب ) آقای محمد علی رادمان:
مدرک و رشته تحصیلی  :فوق لیسانس حسابداری از دانشکده حسابداری شرکت نفت .
سوابق حرفه ای :

-1
-2
-3
-4
-5
-6

مدت
ـــــــــــــــــــ
 3/5سال
 3سال
 18سال
 8/5سال
 1سال
 1سال

نام دستگاه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤسسات حسابرسی پارس و کورش
مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی ایران
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نمودگر
مؤسسه حسابرسی هدف
موسسه حسابرسی فریوران هدف
موسسه حسابرسی هدف همکاران

آخرین سمت
ــــــــــــــــــــــــ
سرپرست حسابرسی
مدیر حسابرسی
شریک و عضو هیئت مدیره
شریک و عضو هیئت مدیره
شریک و عضو هیئت مدیره
شریک و عضو هیئت مدیره

43

سایر فعالیتهای حرفه ای :
مدت  -سال
-1

4

عضویت در کارگاه کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی

ج )آقای مهدی شلیله:
مدرک و رشته تحصیلی :فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه عال مه طباطبائی.
سوابق حرفه ای :
نام دستگاه
-1
-2
-3
-4
-5

مدت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤسسه حسابرسی امین
مؤسسه حسابرسی حقگو
مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه
سازمان حسابرسی
مؤسسه حسابرسی نوین نگر مانا

ــــــــــــــــــــــــ
 4سال
 1سال
 7سال
21سال
 11سال

آخرین سمت
ــــــــــــــــــــــــــ
حسابرس
سرپرست
مدیر حسابرسی
عضوهیأت عامل
شریک و عضو هیئت مدیره

43

سایر فعالیتهای حرفه ای :
مدت  -سال
-1
-2
-3
-4
-5
-6

عضویت در کمیته تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی
عضویت در کمیته کنترل کیفیت سازمان حسابرسی
عضویت در اولین و چهارمین دوره شورایعالی جامعه حسابداران رسمی ایران
عضویت در کمیته فنی سازمان حسابرسی(ادامه دارد)
عضویت در هیئت تشخیص صالحیت حسابداران رسمی(ادامه دارد)
عضویت در کارگروه کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی ایران(ادامه دارد )

11
1
3
12
8
1

-7

عضویت در کمیته استانداردها و آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار(ادامه دارد )

3

-3-

د )آقای غالمحسین سمیعی:
مدرک و رشته تحصیلی :لیسانس حسابداری از دانشگاه عال مه طباطبائی.
سوابق حرفه ای :

-1

نام دستگاه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موسسه حسابرسی امین

-2
-3
-4
-5
-6
-7

موسسه حسابرسی طوس
سازمان حسابرسی
موسسه حسابرسی ناظر
مؤسسه حسابرسی هدف
موسسه حسابرسی فریوران هدف
موسسه حسابرسی هدف همکاران

مدت
ـــــــــــــــــــ
 2/5سال

آخرین سمت
ــــــــــــــــــــــــ
حسابرس ارشد

 1سال
 11سال
 1/5سال
 1/5سال
 3سال
 7/5سال

سرپرست حسابرسی
مدیرحسابرسی
شریک و عضو هیئت مدیره
شریک و عضو هیئت مدیره
شریک و عضو هیئت مدیره
شریک و عضو هیئت مدیره

43

سایر فعالیتهای حرفه ای :
مدت  -سال
-1

4

عضویت در کارگروه موسسات جامعه حسابداران رسمی

ه)آقای ابراهیم نعمت پژوه :
مدرک و رشته تحصیلی  :لیسانس حسابداری از دانشگاه تهران.
سوابق حرفه ای :

-1
-2
-3
-4

نام دستگاه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤسسه حسابرسی آگاهان (کوپرزاندلیبراند سابق)
مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه
سازمان حسابرسی
مؤسسه حسابرسی نوین نگر مانا

مدت
ــــــــــــــــــــ
 4سال
 7سال
 21سال
 11سال

آخرین سمت
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حسابرس ارشد
مدیر حسابرسی
عضو هیأت عامل
شریک و عضو هیئت مدیره

24

سایر فعالیتهای حرفه ای:
مدت  -سال
-1
-2
-3
-4
-5
-6

عضویت در کمیته کنترل کیفیت سازمان حسابرسی
عضویت در کمیته تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی
عضویت در کمیته فنی سازمان حسابرسی (ادامه دارد)
عضویت در کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی سازمان حسابرسی (ادامه دارد)
عضویت درکارگروه کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی ایران
عضویت درکارگروه اصل  44قانون اساسی در جامعه حسابداران رسمی ایران

-4-

5
15
16
16
2
3

و)آقای محمد شریعتی:
مدرک و رشته تحصیلی :لیسانس حسابداری از دانشگاه تهران.
سوابق حرفه ای :
نام دستگاه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1مؤسسه حسابرسی آگاهان (کوپرز اند لیبراند سابق)
مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه
-2
 -3سازمان حسابرسی
 -4مؤسسه حسابرسی نوین نگر مانا

مدت
ــــــــــــــــــ
 3سال
 7سال
21سال
 11سال

آخرین سمت
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حسابرس
مدیرحسابرسی
عضو هیأت عامل و قائم مقام مدیر عامل
شریک و عضو هیئت مدیره

24

سایر فعالیتهای حرفه ای :
مدت  -سال
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-1
-11

عضویت دراولین دوره شورایعالی جامعه حسابداران رسمی ایران
عضویت در کمیته طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای و تدوین دستورالعمل حسابرسی
طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای سازمان حسابرسی
عضویت در کمیته قوانین ومالیاتی سازمان حسابرسی
عضویت در کمیته بررسی کیفیت خدمات مؤسسات حسابرسی معتمدسازمان بورس
عضویت در کمیته راهبردی مالیاتی در سازمان مالیاتی
عضویت در کارگروه تدوین فرم گزارش و دستورالعمل حسابرسی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران
عضویت در کمیته تهیه پیشنهاد اصالحات مربوط به اصالحیه قانون تجارت
سرپرستی کمیته تدوین دستورالعملها و برنامه های حسابرسی بانکها در سازمان حسابرسی
عضویت در کمیته مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران (ادامه دارد)
عضویت در کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی در سازمان حسابرسی(ادامه دارد)

ز)آقای پیام صادقی جزی :
مدرک و رشته تحصیلی :فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه آزاد کاشان.
سوابق حرفه ای :
نام دستگاه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1موسسه حسابرسی هدف
 -2موسسه حسابرسی فریوران هدف
 -3مؤسسه حسابرسی هدف همکاران

مدت
ــــــــــــــــــ
 8/5سال
 1/5سال
 1سال
11

-5-

آخرین سمت
ـــــــــــــــــ
سرپرست ارشد
سرپرست ارشد
شریک

3
7
14
3
5
3
1/5
3
1
8

ح)آقای کامیار سمیعی :
مدرک و رشته تحصیلی :فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه تربیت مدرس.
سوابق حرفه ای :

-1
-2
-3

نام دستگاه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موسسه حسابرسی هدف
موسسه حسابرسی فریوران هدف
مؤسسه حسابرسی هدف همکاران

مدت
ــــــــــــــــــ
 5سال
 2سال
 1سال

آخرین سمت
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حسابرس ارشد
سرپرست حسابرسی
شریک

11

ط)خانم مرجان سیفی :
مدرک و رشته تحصیلی :لیسانس حسابداری از دانشگاه شهید بهشتی.
سوابق حرفه ای :

-1
-2
-3
-4

نام دستگاه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نمودگر
موسسه حسابرسی هدف
موسسه حسابرسی فریوران هدف
مؤسسه حسابرسی هدف همکاران

مدت
ــــــــــــــــــ
 7/5سال
 1/5سال
 1سال
 1سال

آخرین سمت
ـــــــــــــــــــــــــــــ
سرپرست حسابرسی
مدیر حسابرسی
شریک
شریک و عضو هیئت مدیره

22

ط)خانم نیره خداپرست :
مدرک و رشته تحصیلی :لیسانس حسابداری از دانشگاه پیام نور رشت.
سوابق حرفه ای :

-1
-2
-3

نام دستگاه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موسسه حسابرسی هدف
موسسه حسابرسی فریوران هدف
مؤسسه حسابرسی هدف همکاران

مدت
ــــــــــــــــــ
 1سال
 1سال
 8/5سال
11/5

-6-

آخرین سمت
ـــــــــــــــــــــــــــــ
سرپرست حسابرسی
سرپرست حسابرسی
شریک

 -5گروه بندی کلی انواع خدمات مؤسسه
خدمات مؤسسه از نظر موضوع خدمات به گروه های کلی ذيل تقسيم میشود :
-

حسابرسی صورتهای مالی

-

بازرسی قانونی

-

حسابرسی داخلی

-

طراحی و پياده سازی سيستمهای مالی و صنعتی

-

مشاوره مديريت مالی

-

خدمات مالی و حسابداری شامل :

-

تنظيم صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری IFRS

-

نظارت بر امور تصفيه

-

ارزيابی سهام و سهم الشرکه

-

داوری مالی

 -1اسامی تعدادی از شرکتهای دریافت کننده خدمات از مؤسسه حسابرسی هدف همکاران و موسسه نوین نگر مانا

ال  -ارائه خدمات اطمينان بخشی :
 – 1اهم شرکتهای اصلی و فرعی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران:
شرکت جام دارو (سهامی عام)
شرکت ليزينگ رازی (سهامی عام)
شرکت آرتاويل تاير (سهامی عام)
شرکت نئوپان  22بهمن (سهامی عام)
شرکت بهره برداری و تعميراتی مپنا(سهامی خاص)
شرکت بين المللی نام آوران مهندسی (سهامی عام)
شرکت ايرکا پارت صنعت (سهامی عام)
شرکت ايرکا پارت پويا (سهامی خاص)
شرکت قند پارس (سهامی عام)
شرکت توليد خودروهای سفارشی ايران خودرو (سهامی خاص)
شرکت تاپ خودرو (سهامی خاص)
شرکت الستيک سيرجان (سهامی خاص)
شرکت طراحی مهندسی پارس پنگان (سهامی خاص)
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شرکت ناوگان ريلی مپنا (سهامی خاص)
شرکت کارخانجات نساجی بروجرد(سهامی عام)
شرکت سيمان فارس(سهامی عام)
شرکت سيمان دورود(سهامی عام)
شر کت محور سازان ايران خودرو(سهامی عام)
شرکت سيمان کردستان(سهامی عام)
شرکت سيمان شرق(سهامی عام)
گروه صنعتی قطعات اتو مبيل ايران(سهامی عام)
شرکت سيمان سفيد نی ريز(سهامی عام)
شرکت دارو سازی زهراوی(سهامی عام)
شرکت سيمان سپاهاه(سهامی عام ) و  4شرکتهای فرعی مربوط
شرکت همکاران سيستم (سهامی عام) و  9شرکت فرعی مربوط
شرکت صنعتی نيرو محرکه(سهامی عام) همراه  2شرکت فرعی مربوط
 -2اهوم سوایور شورکتهای دریافت کننده خدمات اطمينان بخشی :
شرکت کشت و صنعت حکيم فارابی (سهامی عام)
شرکت راصد صنعت توسعه (سهامی خاص)
شرکت بازرگانی توسعه نيشکر و صنايع جانبی ( سهامی خاص )
شرکت پخش سايه سمن (سهامی خاص)
شرکت توليدی شيوا (سهامی خاص)
شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کيان بيرجند (سهامی خاص)
شرکت فروشگاه های زنجيره ای نجم خاورميانه (سهامی خاص)
شرکت ناجی پاس (سهامی خاص)
شرکت دايو پارس (سهامی خاص)
شرکت مواد آذين کيميا (سهامی خاص)
شرکت ناجی پوشش زاهدان (سهامی خاص)
شرکت واگن پارس ( سهامی عام )
شرکت پتروشيمی تبريز ( سهامی عام )
شرکت مخمل ابريشم کاشان(سهامی عام)
شرکت پتروشيمی خوزستان ( سهامی عام )
شرکت سيمان خوزستان ( سهامی عام )
شرکت فرآورده های سيمان شرق(سهامی عام)
شرکت ترانسفورماتور توزيع زنگان(سهامی خاص)
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شرکت ترانسفور ماتور سازی کوشکن(سهامی عام)
شرکت ترانس پست پارس(سهامی عام)
شرکت صنايع شير ايران(سهامی عام)
شرکت شير پگاه تهران(سهامی خاص)
شرکت شير پگاه لرستان (سهامی خاص)
شرکت های توزيع برق خراسان رضوی  ،استان مرکزی و استان البرز
شرکت داروسازی کاسپين تامين (سهامی عام)
شرکت لوکوموتيو مپنا(سهامی عام)
شرکت ساخت تجهيزات سپاهان(سهامی عام)
شرکت نصب نيرو(سهامی خاص)
شرکت موننکو (سهامی خاص)
شرکت احداث و توسعه نيروگاههای سيکل ترکيبی مپنا(سهامی خاص)
شرکت احداث و توسعه پروژه های ويژه مپنا(سهامی خاص)
شرکت احداث و توسعه ريلی مپنا(سهامی خاص)
شرکت تعميرات و توسعه بهره برداری ريلی مپنا(سهامی خاص)
شرکت آپادانا سرام  -سهامی (عام)
شرکت کارگزاری پگاه ياوران نوين(سهامی خاص)
شرکت بازارگستر پگاه منطقه پنج (سهامی خاص)
شرکت بازارگستر پگاه منطقه سه (سهامی خاص)
شرکت طراحی مهندسی بهور(سهامی خاص)
شرکت خوارزمی بندر امام ( سهامی خاص)
شرکت بسپاران بندر امام ( سهامی خاص )
شرکت کيميا بندر امام ( سهامی خاص )
شرکت فرآورش بندر امام ( سهامی خاص )
دانشگاه آزاد اسالمی آذر بايجان غربی
سازمان مدارس اسالمی(وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی)
ب -ارائه خدمات حسابرسی داخلی
شرکت سرمايه گذاری ساختمانی بين المللی نام آوران مهندسی (سهامی عام)
شرکت ناوديس راه (سهامی خاص)
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ج – ارائه خدمات حسابداری
شرکت ارتباطات مبين نت (سهامی خاص)
شرکت مهندسين مشاور سطح و صنعت (سهامی خاص)
شرکت صيد و صنعتی آتيه پارسيان (سهامی خاص)
شرکت توسعه تجارت مکسان (سهامی خاص)
د -حسابرسی ابزارهای نوین مالی
حسابرس صندوق سرمايه گذاری مشتر کاريزما
حسابرس صندوق سرمايه گذاری بانک توسعه تعاون
حسابرس صندوق سرمايه گذاری گنجينه رفاه
حسابرس صندوق سرمايه گذاری مشتر نقش جهان
حسابرس صندوق سرمايه گذاری مشتر نگين رفاه
ه -امين سبدگردانی اختصاصی و متولی
سبدهای اختصاصی کارگزاری تامين سرمايه نوين
متولی صندوق سرمايه گذاری مشتر نوين پايدار
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 -2ساعات کار و نشانی مؤسسه
 -7-0ساعات کار معمول مؤسسه همه روزه بغير از روزهای پنجشنبه از ساعت  8الی  07ميباشد .
 -7-2نشانی دفتر مرکزی موسسه و شعبه بشرح ذيل می باشد :
نشانی دفتر مرکزی موسسه  :تهران ،خيابان شريعتی ،خيابان وحيد دستگردی(ظفر) ،بعد از خيابان شمس
تبريزی ،پال ،048طبقه  ،9واحد 2
تلفن 26422140-46-30
کد پستی 0101734130 :

دورنگار 26422134 :

نشانی شعبه يک :

تهران ،خيابان کريمخان زند ،خيابان استاد نجات الهی ،کوچه خسرو ،پال
 ،90طبقه2
تلفن  38و  88810939و  88108169-3دورنگار 88810240 :
کد پستی 0318897409 :

پست الکترونيک :

Hadafnovinnegar@Gmail.Com
تهران ،صندوق پستی 14155-311

صندوق پستی :

در پايان از فرصتی که جهت مطالعه اين مجموعه مبذول داشته ايد صميمانه سپاسگزاريم  .اميدواريم اطالعات ارائـه
شده  ،توانسته باشد امکان آشنائی کلی شما را با اين مؤسسه فراهم آورد ،خواهشمند است در صورت نياز به
اطالعات بيشتر  ،ما را مطلع فرمائيد .

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
(حسابداران رسمی)
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